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Abstract 

 

Roger Wisberg 

Religion som politisk maktfaktor i USA 

Kampen om den moraliska kompassen 

Religion as a factor of political power in the USA 

The battle of the moral compass 

     Antal sidor: 38 

 

Syftet med denna uppsats är att belysa den kristna högerns engagemang inom politiken i 

USA. Detta utreds med hjälp av frågorna; hur har den politiska inriktningen i USA påverkats 

av den kristna högerns engagemang i politiken? På vilket sätt kan den kristna högern ses som 

en politisk maktfaktor? Vilket eller vilka mål har den kristna högern med sitt politiska 

engagemang? En diskursanalytisk metod används eftersom den är inriktad på att se 

förändringar i politiska processer, och den teoretiska ansatsen utgår från de två begreppen 

makt och diskurs som båda på olika sätt anknyter till diskursanalysen. 

    Resultatet visar att presidenterna i USA, från Ronald Reagan till George W. Bush, har 

anpassat sin politiska linje efter den kristna högerns intressen. I gengäld har dessa presidenter 

i valen fått den kristna högerns röster. På detta sätt ses den kristna högern som en politisk 

maktfaktor. Det stora målet har varit att återställa den moraliska kompassen, ett mål som ännu 

inte har uppnåtts. 

    Uppsatsen har även en didaktisk inriktning med fokus på fundamentalism. Här diskuteras 

de problem som bland annat läromedel och media bidrar med. Ofta förknippas 

fundamentalism med islam trots att det förekommer inom alla religioner.  

 
Sökord: religion, politik, makt, diskursanalys, kristna högern 
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1. Inledning 
 

”Av alla de seder och bruk som leder till politiskt välstånd 

är religionen och moralen de mest oundgängliga”1 

George Washington 

 

Citatet från USA:s första president där politik, religion och moral vävs ihop till en helhet kan 

ses som en utgångspunkt för denna uppsats. Trots att citatet är över två hundra år gammalt är 

det i allra högsta grad aktuellt i USA än idag. Att religion har en mer framträdande roll inom 

politiken i USA än vad den har i Sverige går nog ingen obemärkt förbi, men att presidenten 

välsignar landet efter sina tv-sända tal är det knappast någon som höjer ögonbrynen för. 

Förmodligen är vi så vana vid att höra orden God bless America att vi tar det för en ren 

artighetsfras. Men faktum är att det är en företeelse som inte är speciellt gammal inom 

amerikansk politik.2 

    Men vad är det då som gör USA så intressant att studera framför exempelvis Iran eller 

något annat land där religionen spelar en stor roll inom politiken? För min egen del handlar 

det om att USA med sina oräkneliga ytterligheter helt enkelt är ett spännande land att ge sig i 

kast med. Att inte sympatisera med den utpräglade kapitalismen, de liberala vapenlagarna 

eller dess religiösa förhållningssätt gör ju inte landet mindre intressant att studera. När stora 

delar av välden dessutom mer eller mindre är beroende av landet, vare sig vi vill eller inte, 

föder det ett intresse att vilja förstå hur och varför saker och ting förhåller sig som det gör. 

    Som blivande gymnasielärare i samhällskunskap och religion ter sig uppsatsens ämne falla 

i god jord eftersom det på ett naturligt sätt trampar runt i båda ämnenas terränger. Faktum är 

att ju mer man studerar förhållandet mellan religion och politik, desto mer insikt ger det om 

att de båda ämnenas gemensamma terräng är ändlös. Detta ger George Washington en 

antydan till och det kommer även denna uppsats att spegla. 

 

 

                                                
1 Se Rosenberg, Göran, Friare kan ingen vara, 2004 s. 313. 
2 Coe, Kevin & Domke, David, The God strategy: How Religion Became a Political Weapon in America, 2008, 
s. 61. 
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1.1. Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att belysa den kristna högerns engagemang i 

USA:s politik samt att utreda konsekvenserna av detta. Som blivande gymnasielärare inom 

religion och samhällskunskap är ett vidare syfte att se vad uppsatsen kan bidra med ur ett 

didaktiskt perspektiv med inriktning på fundamentalism. Detta diskuteras i ett separat avsnitt 

efter analysdelen. 

 

1.2. Frågeställningar 

Följande tre frågeställningar ämnar jag svara på i denna uppsats: 

 

• Hur har den politiska inriktningen i USA påverkats av den kristna högerns 

engagemang i politiken?  

• På vilket sätt kan den kristna högern betraktas som en politisk maktfaktor? 

• Vilket eller vilka mål har den kristna högern med sitt politiska engagemang? 
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2. Litteratur och material 

Till metod- och teoriavsnittet har framför allt Diskursanalys som teori och metod av Marianne 

Winther Jørgensen och Louise Philips använts. Denna bok är något av ett standardverk inom 

diskursanalysen. Den har kompletterats med David Howarths bok Diskurs samt Textens 

mening och makt av Göran Bergström och Kristina Boréus. När det gäller maktbegreppet är 

det främst Political Theory av Andrew Heywood som nyttjats. Denna introduktionsbok tar 

upp definitioner av en rad centrala begrepp inom politisk teori. 

    Till resultatdelen är det särskilt boken The God Strategy: How Religion Became a Political 

Weapon in America av Kevin Coe och David Domke som använts. Genom att ha analyserat 

alla presidenttal från 1933 till 2007 kan de visa retoriska förändringar och inriktningar. Boken 

är också aktuell eftersom den är från 2008. Denna har kompletterats av framför allt Kjell O U 

Lejons avhandling Reagan, Religion and Politics: the revitalization of ”a nation under God”. 

En svensk bok som bidragit, inte minst som intresseväckare, är Göran Rosenbergs Friare kan 

ingen vara: den amerikanska idén från revolution till Reagan. Denna skrevs efter en resa 

genom USA och tar upp praktiska och vardagliga konsekvenser av bland annat religionens 

inverkan. Primärlitteratur har varit svårt att få tag i. Av Pat Robertson, som varit produktiv när 

det gäller böcker, har på Sveriges bibliotek endast ett exemplar återfunnits. Boken, som fanns 

på riksdagsbiblioteket, är The new world order där Robertson beskriver de problem i världen 

som står i vägen för den kristna högern. 

    Till den didaktiska delen är det två böcker som har använts flitigt. De är utgivna av 

Föreningen för lärare i religionskunskap, och är dels boken Heliga skrifter som är årsbok för 

år 2000, samt Religion, politik och globalisering – religionsdidaktiska perspektiv som är 

årsbok för år 2006. Dessa har kompletterats med Folke Vernerssons Undervisa om samhället: 

Didaktiska modeller och läraruppfattningar som innehåller många bra modeller och 

vägledningar för undervisningen. 
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3. Metod och Teori 

Den metod som här kommer att tillämpas är diskursanalys med anledning av att den inriktar 

sig på frågor rörande makt och identitet. Det är också så att diskursanalysen är inriktad på 

politiska processer, till exempel hur innehållet i politiken förändras och utvecklas.3 

Diskursanalysen rör sig över gränsen mellan teori och metod vilket innebär att 

diskursbegreppet kan användas inom båda områdena.4 Som metod finns det inom 

diskursanalysen flera olika inriktningar och traditioner, men gemensamt är att språket står i 

centrum för analysen. Den tradition som används här representeras av Ernesto Laclau och 

Chantal Mouffe och inbegriper sociala fenomen i större utsträckning än vad föregångaren 

Michel Foucaults tradition gör som mer inriktar sig på text. Även merparten av de 

diskursteoretiska begreppen i denna uppsats är hämtade från Laclau och Mouffes tradition.  

    Den teoretiska ansatsen tar sin utgångspunkt i de två begreppen diskurs och makt. Detta är 

två komplicerade begrepp som används flitigt inom såväl forskning som allmän debatt, men 

de har fått många olika definitioner beroende på syfte och kontext. Avsikten med att forma en 

teoretisk ram är därför att avgränsa begreppen samt lyfta fram vissa forskares perspektiv på 

dem för att göra begreppen tillämpbara på denna studie.  

    Det huvudsakliga perspektivet i studien tas utifrån socialkonstruktivismen, som är en 

gemensam benämning på flera teorier som berör kultur och samhälle.5  

Socialkonstruktivismen innebär att den kunskap vi har om världen inte kan ses som objektiv 

sanning. Vår världsuppfattning bildas istället genom sociala processer där man gemensamt 

bygger upp sanningar och där det hela tiden pågår en strid om vad som är sant och falskt. Vår 

sociala värld med dess kunskap, identiteter och sociala relationer är konstruerad genom ett 

socialt handlande som är historiskt och kulturellt betingat och därmed föränderligt.6  

3.1. Diskurs 

Det kan vara svårt att närma sig ett så komplext begrepp som diskursbegreppet, speciellt då 

det inte finns någon bred enighet kring dess betydelse. Diskurser kan sägas vara ”de medvetna 

strategiska försöken från grupper av människor att forma gemensamma förståelser av världen 

                                                
3 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, Studentlitteratur, Lund 2005, s. 319f. 
4 Ibid. s. 306. 
5 Socialkonstruktivism kallas även i vissa sammanhang för socialkonstruktionism. Se Winther Jørgensen, 
Marianne & Philips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 2000, s. 11. 
6 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 2000, s. 11. 
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och av sig själva som legitimerar och motiverar ett kollektivt handlande”.7 Det kan då handla 

om en politisk diskurs eller en feministisk diskurs som vill framhäva just sin 

verklighetsbeskrivning som den rätta. Av definitionen ovan kan det konstateras att språk och 

kommunikation står i fokus för diskursbegreppet. Med hjälp av språket skapar vi 

representationer av verkligheten, som i enlighet med socialkonstruktivismen alltså inte kan 

ses som objektiva sanningar. Dessa representationer bidrar inte bara till att beskriva 

verkligheten utan även att skapa den, alltså konstituera den, och varje diskurs för fram sin 

representation av verkligheten. Detta betyder dock inte att det inte finns någon fysisk 

verklighet, men den får sin betydelse genom diskursen. 

    Diskursanalys används för att analysera de mönster som finns inom olika diskurser, och 

inom diskursanalysen finns en rad olika ansatser beroende på vilka sociala områden man vill 

analysera. Det är dock inte säkert att det finns någon fastställd diskursanalytisk teori för det 

specifika område man vill analysera. Det går därför att skapa en egen diskursteoretisk ram 

genom att kombinera begrepp från olika diskursteoretiska perspektiv.8 Den diskursteoretiska 

ramen för denna studie består av begrepp och perspektiv som utgör en grund för att studera 

förhållandet mellan religion och politik.  

3.1.1. Diskursteoretiska begrepp 

Diskurser är i sin grund politiska eftersom det handlar om sociala relationer och handlingar 

som skapas i en process där det byggs upp en antagonism och dras gränser mellan de som är 

med i diskursen och de som står utanför.9 Begreppet antagonism står inom diskursteorin för 

den konflikt som uppstår mellan olika diskurser inom samma diskursordning, alltså samma 

sociala domän. Varje diskurs kämpar för att fylla diskursordningen med sitt innehåll och sina 

representationer. Enligt diskursteorin befinner sig en diskurs alltid i konflikt med andra 

diskurser som har andra uppfattningar om verkligheten och de sociala riktlinjerna.  

    Genom diskursanalys kartläggs de begrepp, eller tecken som de kallas för inom 

diskursteori, som används inom en viss diskurs. Dessa tecken kan liknas vid knutarna i ett nät 

där varje tecken får sin bestämda betydelse beroende på hur de är placerade i förhållande till 

andra tecken. Tecknen är alltså innehållslösa innan de knyts samman med andra tecken som 

tillsammans bildar ekvivalenskedjor. Ett tecken kan då få olika betydelse beroende på vilka 

andra tecken det samsas med i ekvivalenskedjan. Att exempelvis ha ett stort hjärta har en 

                                                
7 Citat ur Howarth, David, Diskurs, 2007, s. 11. 
8 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 2000, s. 10. 
9 Howarth, David, Diskurs, 2007, s. 17. 
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betydelse inom medicinskt diskurs men en annan när det handlar om känslor eftersom de 

övriga tecknen inom ekvivalenskedjan skiljer sig.  

    Vissa tecken kämpar olika diskurser om att fylla just sitt innehåll med för att på så sätt ge 

tecknet en så stark anknytning som möjligt till den egna diskursen. Ett exempel är tecknet 

arbetarparti som i Sverige traditionellt sett är förknippat med socialdemokraterna. På senare år 

har dock moderaterna börjat använda sig av tecknet för att koppla det till sin egen diskurs. På 

detta sätt tillhör tecknet inte längre någon bestämd diskurs, utan har då blivit en så kallad 

flytande signifikant. Flytande signifikanter är alltså tecken som rör sig mellan olika diskurser 

och är i hög grad öppna för en tillskrivning av olika betydelser.10 För att en diskurs ska bli 

etablerad krävs det att det finns vissa tecken som är starkare än andra, så kallade 

nodalpunkter. Dessa har en mer privilegierad status som de andra tecknen i diskursen kan 

ordnas kring och ges betydelse utifrån. En nodalpunkt kan vara tecknet demokrati inom 

diskursen svensk politik eftersom det är ett tecken som är starkare än många andra inom just 

den diskursen.11 

3.2. Makt 

Att definiera begreppet makt är ingen lätt uppgift eftersom det tar sig så många olika uttryck. 

Det kan handla om fysisk makt, ekonomisk makt eller kunskapsmakt bara för att nämna 

några. En allmänt accepterad definition av makt är gjord av Steven Lukes och kan appliceras 

på många olika maktförhållanden. Han menar att om A kan få B att göra något som A vill och 

som B annars inte hade gjort är makt utövad.12 Detta innebär att makt är att få någon att göra 

något som personen ifråga inte annars hade gjort. Denna definition har naturligtvis ett brett 

spektrum som kan innebära allt från att A inspirerar B till att göra något till att A tvingar B att 

göra något. 

    Vanligt inom maktteori är att utgå från det intentionella maktbegreppet som innebär att 

makten har en aktör, ett handlande subjekt.13 Det handlande subjektet kan exempelvis vara en 

person, grupp eller intresseorganisation som har vissa avsikter och mål.  

                                                
10 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 2000, s. 35. 
11 Diskursen svensk politik används som exempel eftersom tecknet demokrati inte är en nodalpunkt inom alla 
politiska diskurser. Författarna använder sig dock av enbart politisk diskurs som exempel. Winther Jørgensen, 
Marianne & Philips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 2000, s. 33. 
12 Lukes, Steven , Power: A Radical View, 1974. 
13 Goldberg, Ted (red), Samhällsproblem, 2000, s.83. 
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3.2.1. Maktens tre dimensioner 

För att kunna tillämpa maktbegreppet i praktiken delas det in i tre dimensioner.14 Den första 

innebär förmågan att påverka beslutsfattande, den andra handlar om makten att forma den 

politiska dagordningen vilket även innefattar att hindra beslutsfattande, och den tredje handlar 

om makten över människors tankar genom att manipulera deras uppfattning om verkligheten. 

    Maktens första dimension, förmågan att påverka beslutsfattande, kan spåras tillbaka till 

Thomas Hobbes som liknade detta med att putta eller dra någon mot personens vilja. 

Beslutsfattare påverkas alltså genom att dras åt ena eller andra hållet i olika frågor av personer 

med intresse i dessa. Ett något färskare bidrag till maktens första dimension ger Robert Dahl 

som var kritisk till bilden av att makten i USA var koncentrerad till mindre maktelit. Dahl 

ansåg att makten inte var koncentrerad till en elit, utan istället fördelad genom att personer 

och intresseorganisationer inom olika områden påverkar beslutsfattarna inom respektive 

område. Denna pluralistiska syn på makten innebär att det inte finns ett stort maktcentrum, 

utan flera mindre.15 

    Den andra maktdimensionen, att forma den politiska dagordningen, underlättas av 

mobilisering och organisering av intressegrupper. Genom organisering koncentreras 

resurserna på ett sätt som inte skulle vara möjligt om intressegrupperna var fragmenterade och 

splittrade.16 Resurserna som koncentreras kan utgöras av såväl ekonomiskt kapital som 

sociala nätverk, och används för att forma den politiska dagordningen bland annat genom att 

bilda opinion och bedriva lobbyverksamhet. 

    Den tredje dimensionen handlar om makten över människors tankar och hur uppfattningen 

om verkligheten kan manipuleras. Grundantagandet är att människor inte har full kontroll 

över sina tankar, istället är åsikter och preferenser skapade genom sociala erfarenheter, 

exempelvis genom skolundervisning och media.17 Den som har makten över dessa medel kan 

alltså bidra till att skapa vad Friedrich Engels kallade ett falskt medvetande, alltså en överhet 

som skapar en verklighet för de underordnade.18 

                                                
14 Heywood, Andrew, Political Theory, 2004, kap 5. 
15 Ibid. s. 124. 
16 Goldberg, Ted (red), Samhällsproblem, 2000, s. 102. 
17 Heywood, Andrew, Political Theory, 2004, s. 127. 
18 Ibid. s. 128. 
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4. Resultat 

Här följer resultatet av den diskursanalys som har tillämpats. Det tar upp vad den kristna 

högern är och vilka dess kärnfrågor är. Vidare beskrivs hur och varför den kristna högern 

engagerar sig i politiken samt konsekvenserna av detta. Resultatet omfattar av flera 

anledningar också en historisk aspekt. En anledning är att så tydligt det går inom det 

begränsade utrymmet ge läsaren en helhetsbild av problemet, en annan anledning är att många 

av dagens problem är historiska produkter. Det är också så att den historiska aspekten ger en 

möjlighet att skymta de förändringar som finns i det politiska innehållet. 

4.1. Den kristna högern 

Att det är den kristna högern och inte den kristna vänstern som ofta blir belyst i samband med 

undersökningar av förhållandet mellan religion och politik i USA beror på ett flertal faktorer. 

En faktor är att den kristna högerns medlemmar är mycket mer aktiva och engagerade i sin 

utövning av religion.19 Detta gäller då den sociala utövningen, så som att besöka kyrkan och 

andra sociala evenemang, eftersom den individuella utövningen är svår att mäta. Detta 

innebär att de stora sociala nätverk som bildas underlättar en politisk organisering. En annan 

faktor är att de har varit med att forma den politiska inriktningen i USA på ett sätt som ingen 

annan religiös inriktning har gjort.20 De har bland annat tagit över det republikanska partiet, i 

18 av 50 delstater innehar de en majoritet i partiets kommittéer.21 Det är också så att 45 av 

100 senatorer och 186 av 435 ledamöter i representanthuset ligger nära den kristna högerns 

politiska linje.22 Men vad är då den kristna högern? 

    Den kristna högern är en sammanslutning som består främst av fundamentalistiska och 

evangelikala kyrkor med dess medlemmar, men även andra religiösa konservativa mindre 

rörelser i USA.23 Fundamentalismen innebär en betoning på Bibelns ofelbarhet samt att 

religionen ska tillämpas som samhällsordning oberoende folkviljan.24 Begreppet härstammar 

från 1800-talets protestantiska USA där man som en reaktion på hotet från det moderna 

definierade vad som var omöjligt att ge upp inom den kristna tron. Detta var Skriftens 

                                                
19 Smith, Corwin E., In God We Trust, 2001, s. 221. 
20 Ibid. s. 183. 
21 Hedges, Chris, Amerikanska fascister, 2008, s. 41. 
22 Ibid. 
23 Hillerbrand, Hans J., The Encyclopedia of Protestantism, 2004, s. 665. 
24 Heliga skrifter, Föreningen lärare i religionskunskap, Årsbok 2000, s. 45.  
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ofelbarhet, Jesu Kristi gudomlighet, jungfrufödseln, försoningen och kroppens uppståndelse.25 

Den kristna högern utgår oftast från evangelikala dogmer och värderingar som bland annat 

innebär en betoning av Bibelns auktoritet och tillförlitlighet, personlig omvändelse och ett 

moraliskt liv.26  

    Många lokala kristna fundamentalistiska rörelser i USA har sin startpunkt i början på 1900-

talet, då som en reaktion på den vetenskapliga kritik som riktades Bibeln samt 

motsättningarna mellan evolutionsteorin och kreationismen inom skolväsendet. På 1910-talet 

utkom en serie publikationer, The fundamentals, som starkt motsatte sig evolutionsteorin och 

istället betonade behovet av ett socialt liv i enlighet med Bibeln.27 Kring denna serie 

publikationer enade sig de konservativa kristna rörelserna. Dessa rörelser förblev 

oorganiserade fram till 1970-talet då en rad händelser gjorde att de gick samman. Detta var 

händelser som rörde bland annat abortfrågan, religion i förhållande till allmänna skolor och de 

sociala omvälvningarna på 1960- och 70-talet. 

    När de kristna rörelserna organiserade sig gjorde de det under organisationen Moral 

Majority, grundad av tv-predikanten Jerry Falwell. Eftersom många av medlemmarna inte var 

politiskt engagerade och att knappt hälften av dem ens var röstregistrerade försökte Falwell få 

dem politiskt engagerade genom mantrat ”Get them saved, baptized, and registred.”28 Moral 

Majority arbetade efter Falwells Christian Bill of Rights som bland annat innebar ett ökat 

motstånd mot fri abort, ett stöd för böner och bibelläsning i skolan, ett ökat tryck mot 

regeringen att stödja den ”traditionella familjekonstellationen”, skattebefrielse för kyrkor samt 

att myndigheterna inte ska lägga sig i de kristna skolornas arbete.29 Att Falwell var engagerad 

i skolfrågor kan ha att göra med att han själv grundade ett universitet, Liberty University. 

Universitetet präglas av ett auktoritärt styre där studenterna måste gå med på en rad villkor för 

att antas. Bland annat måste de vara kyrkligt aktiva och de får inte delta i demonstrationer 

som inte är godkända av universitetets ledning. De måste också avstå från vissa rättigheter 

som är konstitutionellt grundade, exempelvis ovillkorlig undersökning av deras rum. Dessa 

regler kan sägas spegla betydelsen av lydnad i den fundamentalistiska protestantiska 

världsbilden.30 

                                                
25 Heliga skrifter, Föreningen lärare i religionskunskap, Årsbok 2000, s. 47.  
26 Lejon, Kjell O. U., Reagan, Religion and Politics, 1988, s. 21. 
27 McGrath, Alister E. & Marks, Darren C., The Blackwell Companion to Protestantism, 2004, s. 175. 
28 Citat av Jerry Falwell ur Coe, Kevin & Domke, David, The God strategy: How Religion Became a Political 
Weapon in America, 2008, s. 17. 
29 Se Wald, Kenneth E., Religion and Politics in the United States, 2003, s. 210. 
30 Ibid. s. 314. 
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För att konservativa pastorer skulle öva upp politiska färdigheter grundade Moral Majority 

sammanslutningen The Roundtable. Syftet var att pastorerna genom föreläsningar och 

övningar skulle lära sig att få sina församlingar politiskt aktiva. Moral Majority var också en 

organisation som spelade en betydande roll när Ronald Reagan nominerades och sedan valdes 

till president 1980 och 1984.31 Problemet med Moral Majority var dock att organisationen 

hade för få medlemmar på gräsrotsnivå, och 1988 tvingades de lägga ner verksamheten på 

grund av sin dåliga ekonomi.  

    Samma år försökte en annan tv-predikant tillika universitetsgrundare, Pat Robertson, bli 

republikanernas presidentkandidat. Efter en misslyckad kampanj startade han istället 

Christian Coalition som blev den nya politiska organisationen för den kristna högern. 

Robertson, som lärt sig av Falwells misstag, inriktade sig på gräsrotsnivån och engagerade 

sina medlemmar i lokalval och delstatsval. Den breda basen av medlemmar organisationen 

vilade på användes sedan för att bedriva en massiv lobbyverksamhet mot de folkvalda på 

nationell nivå.32 Inför valet 1994 delade de ut 35 miljoner valguider och ringde till 3 miljoner 

väljare för att nå ut med sitt budskap.33 Detta omfattande arbete gav sedermera också 

utdelning, exempelvis röstade 43 % av kongressens medlemmar 1996/97 i 80 % av 

voteringarna i enlighet med de frågor som Christian Coalition arbetade för.34 

    Pat Robertson insåg tidigt vilken viktig roll medierna spelade för opinionsbildningen. 

Redan 1960 startade han den första kristna tv-stationen i USA med syftet att sprida Guds ord. 

Idag, nästan femtio år senare, vägleder han över en miljon tittare dagligen i sitt program The 

700 Club som sänds via Christian Broadcasting Network (CBN) som han själv äger.35 CBN 

sänder ut Robertsons konservativt politiska budskap på över 70 språk till 180 länder. 

    För att få en förståelse för den kristna högens syn på de frågor som gjorde att de 

organiserade sig politiskt följer här en fördjupning av de allra viktigaste. Detta är frågor som 

rör abort, religion i förhållande till skolan, de sociala omvälvningarna på 1960- och 70-talet 

samt den sekulära humanismen. 

4.1.1. Abort 

Det finns några viktiga juridiska beslut som den kristna högern ofta refererar till i sin 

argumentation. Det handlar oftast om mål som har varit föremål för Högsta domstolen och 

                                                
31 Smith, Corwin E., In God We Trust, 2001, s. 184. 
32 Ibid. s. 125. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ekendahl, Staffan, Amerikanerna – Sådana är de, så tanker de, 2004, s. 170. 
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som har med moraliska beslut att göra. Moraliska principer som kristendomen stått för har 

påverkat utvecklingen av USA:s lagar med resultat att kristen moralisk lag och sekulär lag i 

många fall överlappar varandra.36 Detta innebär även att det lätt uppstår tvister mellan den 

kristna och sekulära synen på moralisk lag. 

    Ett område där det har uppstått många tvister och som länge har varit omdiskuterat handlar 

om rätten till abort. Aborter förbjöds i alla delstater 1880, men trots detta genomfördes många 

osäkra aborter som innebar många komplikationer och dödsfall. Abortlagen stod oförändrad 

fram till 1960- och 70-talet då olika omständigheter ledde fram till en reformering av lagen. I 

Europa var abortlagstiftningen mycket mer liberal, den stora befolkningsökningen i USA sågs 

vara ett problem och kvinnorättsorganisationer började se rätten till abort som en del i arbetet 

för lika rättigheter för män och kvinnor. Den rörelse som var för abort ansåg att livet börjar 

vid födseln och att beslut om abort därför skulle vara upp till den gravida kvinnan. 

Abortmotståndarna ansåg däremot att livet börjar vid befruktningen och att abort därför ska 

förbjudas.37 På 1970-talet började abortmotståndarna organisera sig och det handlade då 

främst om katolska grupper som började protestera vid abortkliniker. Snart började även 

evangelikala grupper att delta i protesterna och på 1990-talet utgjorde de en majoritet av 

abortmotståndet.38 

    Det mest kända abortfallet är Roe v. Wade som två unga advokater 1970 tog sig an för att 

utmana delstaten Texas med dess abortlag som delstatsadvokaten Henry Wade försvarade.39 

Fallet handlade om en kvinna som var gravid och ville göra abort, något som lagstiftningen 

förbjöd. Fallet grundade sig på antagandet att abortlagen inte var i linje med konstitutionen 

och dess rätt till privatliv. Domstolen i delstaten medgav att abortlagen till viss del gick emot 

konstitutionen, men vägrade att ge kvinnan rätt till abort. Hon överklagade till Högsta 

domstolen som också tog sig an fallet. Högsta domstolen kom 1973 fram till att abort var en 

del av kvinnans rätt till privatliv, men att aborträtten inte var helt kravlös eftersom den ska ta 

hänsyn till både den gravida kvinnans hälsa och det potentiella människolivet. Därför 

begränsades rätten till abort till den första trimestern eftersom kvinnans hälsa inte riskeras 

                                                
36 West´s Encyclopedia of American Law, Vol. 7, s. 115. 
37 West´s Encyclopedia of American Law, Vol. 8, s. 385. 
38 West´s Encyclopedia of American Law, Vol. 1, s. 23. 
39 Roe är ett fiktivt namn som används för okända eller anonyma personer i rättsfall. I en tv-intervju 1984 gick 
Norma McCorvey ut med att hon var kvinnan i Roe v. Wade-fallet, och 1994 publicerade hon boken I Am Roe: 
My Life, Roe v. Wade, and Freedom of Choice. McCorvey som hann föda barnet innan domen var avklarad 
adopterade bort barnet när det var fött, men hon fortsatte ändå rättsprocessen för andra kvinnors skull. 1989 blev 
hon aktiv i aborträttsrörelsen där hon snart blev frontfigur, men efter mordförsök och trakasserier drog hon sig 
tillbaka. I augusti 1995 gick McCorvey ut med att hon bytt sida i debatten och sa att hon nog egentligen alltid 
hade varit mot abort men att hon bara inte visste om det. Många ansåg att detta var ett uttryck för hennes 
vänskap med Philip Benham som var talesman för den militanta antiabortorganisationen Operation Rescue. 
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då.40 Under den andra trimestern reglerades aborträtten eftersom staten då har intresse av att 

skydda kvinnans hälsa. Under den tredje trimestern gavs staten rätt att förbjuda abort om det 

inte handlar om att kvinnans liv är i fara. Anledningen till denna begränsning av aborträtten är 

att domstolen ansåg att fostret skulle klara sig utanför livmodern under denna period och att 

det därmed omfattas av de mäskliga rättigheterna.41 Fallet Roe v. Wade sågs av många som en 

seger för abortförespråkarna, men det kan också ses som en kompromiss mellan de två 

sidorna eftersom domstolen i sin bedömning lade sig mellan de två sidorna ifråga om när livet 

börjar. Abortmotståndarna såg det dock som en förlust, och Jerry Falwell kommenterade 

Högsta domstolens beslut med följande uttalande: ”Nine men, by majority vote, said it was 

okay to kill unborn children”.42 Efter domen har abortmotståndarna gjort flera försök att 

överklaga beslutet, men utan resultat. I november 2003 undertecknade dock president Bush en 

federal lag som förbjöd vissa abortprocedurer, och vid undertecknandet var ett antal 

företrädare för den kristna högern närvarande, däribland Jerry Falwell.43 

4.1.2. Skolan 

Tvister mellan staten och kyrkan blir särskilt tydlig när det handlar om förhållandet mellan 

skolor och religiösa ändamål. Från 1950-talet och framåt har frågan om religiös utövning i 

allmänna skolor varit ständigt aktuell, och speciellt har detta gällt skolor för de yngre åldrarna 

eftersom eleverna då är mer påverkbara. Ett av de mest kända fallen är Abington School 

District v. Schempp, från 1963 där familjen Schempp motsatte sig att barnen i familjen var 

tvungna att be morgonbön varje dag i skolan. De hänvisade till konstitutionens första tillägg 

om fritt utövande och icke utövande av religion och menade att de därför inte behövde be 

böner som skolan bestämde. Högsta domstolen ansåg att skolböner inte var i enlighet med 

konstitutionen och dömde därför till familjen Schempps fördel. Bibelläsning fick bara 

förekomma i sekulärt syfte, exempelvis vid objektiv undervisning.44 Ungefär tjugo år senare 

uppmärksammades ett annat fall där man hänvisade till fallet med familjen Schempp. Det 

handlade om en skola som hade infört en tyst minut på morgonen för bön eller meditation. 

Detta var enligt Högsta domstolen inte heller godtagbart eftersom det inte hade något sekulärt 

syfte utan bara religiös avsikt.45 

                                                
40 Graviditeten är uppdelad i tre trimestrar som är tremånadersperioder. 
41 West´s Encyclopedia of American Law, Vol. 8, s. 381ff. 
42 Citat av Jerry Falwell ur Coe, Kevin & Domke, David, The God strategy: How Religion Became a Political 

Weapon in America, 2008, s. 52. 
43 Rosenberg, Göran, Friare kan ingen vara, 2004 s. 328. 
44 West´s Encyclopedia of American Law, Vol. 1, s. 9. 
45 Ibid. 



~ 16 ~ 

 

Ett annat av de mer uppmärksammade fallen är The State of Tennessee v. John Thomas 

Scopes, även kallad The Monkeytrial, från 1925. Delstaten Tennessee hade en lag som förbjöd 

lärare att i undervisningen hävda att människan härstammade från djur och sådant som 

motsäger skapelseberättelsen i Bibeln. Några invånare i staden Dayton ville utmana denna lag 

och sökte därför en lärare som var villig att gå med på att undervisa det som enligt lagen var 

förbjudet. Läraren John Scopes gick med på att göra det och han blev snart också arresterad 

för lagbrottet. Fallet skapade stor uppståndelse i media och skapade en livlig debatt kring 

undervisning om kreationism och evolutionsteorin. Eftersom Scopes erkände fälldes han för 

brottet och Högsta domstolen ville inte ta upp fallet. Det skapade dock en debatt kring ämnet 

och det dröjde till 1968 då Högsta domstolen efter fallet Epperson v. Arkansas förbjöd 

undervisning av kreationism.46 Den sekulära inriktningen som stärktes på de allmänna 

skolorna efter domstolsbesluten gjorde att många kristna skickade sina barn till privata skolor 

istället, och snart blev de privata kristna skolorna det snabbast växande utbildningsväsendet i 

landet.47  

4.1.3. Sociala omvälvningar 

På 1960- och 70-talet var det stora sociala och kulturella omvälvningar i USA. Kriminaliteten 

var på uppgång och skilsmässorna ökade. Medborgarrättsrörelserna såg till att medborgare 

oavsett kön, ras eller sexuell läggning genom Civil Right Acts 1964 och 1968 skulle ha samma 

medborgerliga rättigheter.48 Pat Robertson ansåg dock att homosexuellas rättigheter strider 

mot religionsfriheten eftersom homosexualitet är förbjudet enligt den kristna tron.49 Den 

kristna högerns manifestationer mot homosexuellas rättigheter lockade många, speciellt vita 

evangelikala protestanter, eftersom det sågs som korståg för att försvara de kristna 

värderingarna och institutionerna.50 

    Vietnamkriget skapade också stora motsättningar, och den kristna högern såg kriget som 

förödmjukande för USA inför resten av världen eftersom det visade att USA inte kunde 

besegra kommunismen.51 Kommunismen sågs som en ideologi som kunde få amerikanerna att 

överge sin tro på Gud, och Robertson kallar kommunismen för ”the brainchild of German-

Jewish intellectuals.”52 Den ansågs även vara en grogrund för den sekulära humanismen.53 

                                                
46 West´s Encyclopedia of American Law, Vol. 9, s. 36f. 
47 Lejon, Kjell O. U., Reagan, Religion and Politics, 1988, s. 35. 
48 West´s Encyclopedia of American Law, Vol. 2, s. 401. 
49 Robertson, Pat, The New World Order, 1991, s. 213. 
50 Wald, Kenneth D., Religion And Politics In The United States, 2003, s. 207. 
51 Robertson, Pat, The New World Order, 1991, s. 79. 
52 Ibid. s. 17. 
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4.1.4. Den sekulära humanismen 

Anledningen till att den kristna högern äntrade den politiska scenen var att de ansåg att 

samhället i USA var på väg åt fel håll, vilket får konsekvenser på inrikespolitisk, ekonomisk, 

religiös och utrikespolitisk nivå.54 Problemet, menade de, låg i den sekulära humanismens idé 

om hur samhället ska vara ordnat. Denna idé utgår från en människocentrerad världsbild och 

har en allt för okritisk hållning till abort, skilsmässa, sexuell frihet och homosexualitet.55 

Enligt den kristna högern har den sekulära humanismen genom utbildningsväsendet och 

media spridit sig in i nervsystemet av USA:s samhälle och har näst intill ödelagt nationen.56  

    Den kristna högern anser att eftersom den sekulära humanismen dyrkar den rationella 

människan och ser den som källan till kunskap och sanning ska den sekulära humanismen 

också räknas som en religion. De menar att skillnaden ligger i att den ena kategorin dyrkar 

människan medan den andra dyrkar Gud.57 Detta har även fått konsekvenser i praktiken. I 

staden Mobile, Alabama, beslutade en domare 1987 att den sekulära humanismen är en 

religion och fick därmed inte propageras i offentliga skolor. Detta ledde till att ett fyrtiotal 

olika böcker fick sorteras ut ur biblioteken.58 

    Problemet med den sekulära humanismens världsbild är enligt den kristna högern att den 

inte har någon stabil grund för lagar och värderingar. Detta leder ofrånkomligt till kaos, vilket 

i sin tur leder till någon form av auktoritärt styre för att kontrollera detta kaos. Det är endast 

sociala lagar som kan skapas utifrån den sekulära humanismen, och detta innebär att 

objektiviteten har en tendens att gå förlorad.59 Den kristna högern menar att USA:s befolkning 

står inför ett vägskäl; landet leds antingen in i ett kaos eller in i ett återupplivande. Därför 

måste de kristna bli aktiva i politiken. 

4.2. Religion och politik 

När den kristna högern gav sig in i politiken gjorde de det genom Ronald Reagan. Detta var 

en politiker som hade talets förmåga och en stor karisma. Han hade försökt nå presidentposten 

innan men misslyckats. Reagan såg därför ett samarbete med den kristna högern som en chans 

                                                                                                                                                   
53 Coe, Kevin & Domke, David, The God strategy: How Religion Became a Political Weapon in America, 2008, 
s. 13. 
54 Lejon, Kjell O. U., Reagan, Religion and Politics, 1988, s. 31. 
55 Ibid. 
56 Ibid. s. 32f. 
57 Ibid. s. 33. 
58 Rosenberg, Göran, Friare kan ingen vara, 2004 s. 304. 
59 Lejon, Kjell O. U., Reagan, Religion and Politics, 1988, s. 34. 
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att äntligen lyckas. Nedan följer hur han tog sig till presidentposten och hur hans strategi har 

levt vidare bland de tre efterföljande presidenterna. 

4.2.1. Skådespelaren blir politiker 

Ronald Reagan hade en lång skådespelarkarriär innan han började med politik, under tjugo år 

spelade han in över 55 långfilmer. Detta bidrog starkt till hans skickliga retoriska förmåga och 

att kunna lära sig manus utantill inför viktiga tal. Hans arbetarklassbakgrund och anknytning 

till Demokraterna innebar att fackanslutningen i hans ungdom var naturlig, och som 

ordförande i fackföreningen för talanger i Hollywood finner vi embryot till hans politiska 

karriär. Som ordförande stred han mot kommunistinflytande bland skådespelarna, och han 

gav stöd till svartlistningen av skådespelare och manusförfattare som misstänktes för att ha 

anknytning till kommunismen och som därmed inte fick någon anställning av producenterna i 

Hollywood.60 

    En mer aktiv politisk roll intog Reagan 1952 då han började som valarbetare för 

demokraterna under Dwight D. Eisenhower. 1960 ändrade han partifärg och gick över till 

republikanerna för att arbeta i Richard M. Nixons organisation. Han gick vidare inom partiet 

och den 27 oktober 1964 kom hans retoriska skicklighet till uttryck då han äntrade den 

nationella scenen genom att hålla ett historiskt tal som imponerade på många. Två år senare 

vann han guvernörsvalet i Kalifornien med en överlägsen seger. Som guvernör blev han snart 

känd som en radikal högerpolitiker som förespråkade skattesänkningar och minskad statlig 

styrning.61 

    Reagan ställde upp i nomineringen till presidentkandidaturen för republikanerna 1975, och 

i det stora talet han höll i samband med detta listade han bland annat kongressen, byråkratin 

och lobbyisterna som nationens främsta politiska problem. Han fortsatte alltså i samma spår 

som han följt som guvernör: att måla upp staten och myndigheterna som hinder för den 

amerikanska friheten. Han förlorade över Gerald Ford i nomineringen, men han siktade redan 

mot nästa presidentval. Han lade upp en strategi, skrev artiklar i dagstidningar, gav många tal 

och av kampanjpengarna som var över satte han ihop en politisk kommitté, Citizens for the 

republic, vars syfte var att organisera strategin och marknadsföra konservativa idéer.  

                                                
60 Lejon, Kjell O. U., Reagan, Religion and Politics, 1988, s. 16f. 
61 Ibid. s. 17ff. 
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4.2.2. Reagan blir president 

De nya röster som Jerry Falwell lyckades få fram genom att engagera den kristna högern i 

politiken erbjöds till Ronald Reagan inför presidentvalet 1980, dock ej ovillkorligt. I samband 

med republikanernas partimöte sommaren 1980 sa Falwell: ”If evangelicals are excited about 

the platform […] I´d say three to four million votes will be available to Mr. Reagan that have 

never been available to anybody.”62 Reagan skulle alltså få tre till fyra miljoner extra röster i 

presidentvalet om valplattformen låg i linje med den kristna högerns intresse. 

    I abortfrågan ställde sig Reagan tydligt på den kristna högerns sida, och han tänkte använda 

sin ställning som president till att ändra på abortlagen. När han sedan blev president gjordes 

det till högsta prioritet för justitiedepartementet att försöka ändra abortlagen och han utsåg 

kirurgen och abortmotståndaren Everett Koop till generalkirurg och därmed talesman i frågor 

om allmän hälsa. Reagan gav också ut boken Abortion and the Conscience of a Nation 1984 

som tar upp abortmotståndarnas centrala argument. Han ansåg att foster hade samma 

mänskliga rättigheter som födda barn, och att de 15 miljoner aborter som utförts efter domen 

Roe v. Wade 1973 hade orsakat stort lidande. Han kallade aborten för ”den tysta 

förintelsen”.63 Många trodde att abortlagen skulle förändras efter att Reagan utnämnde tre 

domare till Högsta domstolen, men rätten till privatliv i konstitutionen har inte kunnat 

motargumenteras. 

    Även i frågan om böner i allmänna skolor argumenterade Reagan enligt den kristna 

högerns linje. I ett lagförslag till kongressen skrev han följande: 

 

I have attached for your consideration a proposed constitutional amendment to restore the simple 
freedom of our citizens to offer prayer in our public schools and institutions. The public 
expression through prayer of our faith in God is a fundamental part of our heritage and a 
privilege which should not be excluded by law from any American school, public or private.64 

 

Lagförslaget gick inte igenom i kongressen, men det skapade en debatt kring ämnet, något 

som Reagan och den kristna högern välkomnade. 

4.2.3. Reagans arvtagare 

Att Reagan här får ett betydande utrymme beror inte på att han är ensam om att ha lyckats 

tillgodose den kristna högerns behov av att lyfta fram de moraliska frågorna i politiken, 

                                                
62 Citat av Jerry Falwell ur Coe, Kevin & Domke, David, The God strategy: How Religion Became a Political 
Weapon in America, 2008, s. 17. 
63 West´s Encyclopedia of American Law, Vol. 1, s. 17. 
64 Utdrag ur lagförslag av Ronald Reagan ur Lejon, Kjell O. U., Reagan, Religion and Politics, 1988, s. 106f. 
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däremot var han först med det. Viktigare är dock att hans strategi som tilltalar den kristna 

högern lever vidare hos de tre nästkommande presidenterna. Reagan lyckades alltså ändra 

inriktning på politiken på ett framgångsrikt sätt vilket de tre efterträdande presidenterna inte 

kunde negligera. 

Reagans efterträdare, George G. H. Bush, insåg också vikten av att samarbeta med den kristna 

högern vilket han lärde sig som vice president under Reagan i åtta år. Innan Bush valdes 

första gången 1988 tryckte han på sin kristna värdegrund och sa bland annat att ”there was 

never any doubt that Jesus Christ was my Savior and Lord”.65 Han var också noga med under 

sin tid som president att regelbundet gå i kyrkan, och hans fru Barbara menade att ett av 

hennes ansvarsområden som First Lady var att få hennes man att gå i kyrkan.66 Inför omvalet 

1992 hade Pat Robertson med sitt Christian Coalition en viktig och framträdande roll i 

kommittén för utformandet av valplattformen där presidentens vision om sitt ämbete sätts i 

tryck. 

    Bill Clinton hade en något annorlunda hållning till religion i förhållande till politik än 

presidenterna närmast före och efter honom. Dels var han demokrat till skillnad från Ronald 

Reagan, George G. H. Bush och George W. Bush som var republikaner, men han hade också 

en annan religiös bakgrund. Istället för att tillhöra en specifik religiös inriktning hade Clinton 

många band till olika religiösa inriktningar såsom baptister, katoliker och metodister.67 Det 

som blev hans nyckel till framgång bland den kristna högern var framför allt hans retorik som 

många gånger bestod av citat ur Bibeln, och ofta framstod han som en sorts nationell pastor.68 

Hans politiska linje gällande moraliska frågor följde ofta den kristna högerns linje, bland 

annat var han för dödsstraffet och motsatte sig homoäktenskap. 

    George W. Bush fick draghjälp så tidigt som i nomineringsprocessen för republikanernas 

kandidat till presidentposten år 2000. Många av ledarna inom den kristna högern var 

engagerade i att hjälpa fram Bush till att bli presidentkandidat, och när hans kampanj på ett 

tidigt stadium såg ut att bli ett misslyckande satsade den kristna högern stor kraft på att 

smutskasta motståndaren John McCain som fick utstå många personliga påhopp. När McCain 

slog tillbaka genom att peka ut bland andra Jerry Falwell och Pat Robertson som ”corrupting 

influences on religion and politics” och ”agents of intolerance” förlorade han många viktiga 

röster, och Bush stod därefter i tacksamhetsskuld till den kristna högern.69 

                                                
65 Citat av George G. H. Bush ur Smith, Corwin E., In God We Trust, 2001, s. 193. 
66 Ibid. s. 196. 
67 Ibid. s. 193.  
68 Ibid. s. 198. 
69 Citat av John McCain ur Wald, Kenneth D., Religion And Politics In The United States, 2003, s. 233. 
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I nästa kapitel kommer vi att se mer ingående på vilket sätt den politiska ordningen har 

förändrats och anpassats till den kristna högerns favör.  

4.3. Det skönjs ett mönster 

Om presidenterna själva på riktigt är troende går inte att veta, så i den frågan får vi vara 

agnostiska. Vad vi dock vet är vad de säger och gör, och även om de religiösa signalerna som 

sänd ut till åhörarna inte är autentiska så är de strategiska. Kevin Coe och David Domke 

presenterar i boken The God strategy: How Religion Became a Political Weapon in America  

resultat av analyser som gjorts av nästan 360 större tal av presidenter mellan 1933 och 2007. I 

boken framkommer att det retoriska mönstret förändrades radikalt i och med Reagans 

installationstal 1981. Sedan dess har presidenterna mycket oftare än innan gjort direkta 

hänvisningar till Gud, och begrepp som till exempel Bibeln, välsignelse, korståg, mission och 

liknande har använts i allt större utsträckning i talen. De sista fyra presidenterna har engagerat 

sig i en religiös politik så som inga presidenter har gjort tidigare.70 

    För politiska ledare är det viktigt att sända ut signaler till medborgarna som visar att de står 

på medborgarnas sida och stöder dem i frågor som är angelägna för dem. För Reagan och 

hans efterträdare har den kristna högern spelat en viktig valstrategisk roll. Detta har också 

visat sig i språket de använder sig av. I offentliga tal planteras olika begrepp och fraser in för 

att signalera stöd till de viktigaste väljarna. Ibland är dessa signaler riktade mot en bred 

allmänhet och ibland är de riktade till en viss grupp av väljare. Sedan 1980 har denna strategi 

att plantera in signaler förfinats för att nå så många viktiga väljare som möjligt. I ett offentligt 

tal som exempelvis riktar sig till den kristna publiken kan vissa fraser och begrepp fångas upp 

i språkfiltret hos personer som är vana vid att läsa Bibeln, medan andra som inte kan Bibelns 

fraser och begrepp inte tänker på det.71  

    Coe och Domke delar in dessa signaler i fyra kategorier:72 

 

• Agera som en politisk präst genom att tala samma språk som de troende 

• Sammanlänka Gud och USA genom att se landet som en utvald nation 

• Anamma viktiga religiösa symboler, handlingar och ritualer 

• Engagera sig i moraliska frågor som tilltalar de religiöst konservativa 

 
                                                
70 Coe, Kevin & Domke, David, The God strategy: How Religion Became a Political Weapon in America, 2008, 
s. 29. 
71 Ibid. s. 8. 
72 Ibid. s. 29. 
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Tillsammans har dessa signaler visat sig vara tilltalande för många i USA, men speciellt för 

den kristna högern. Nedan redogörs dessa fyra signaler var för sig. 

4.3.1. Politisk präst 

Att i offentliga arrangemang uppträda som en politisk präst genom att tala ett språk som 

innehåller religiösa begrepp och fraser inger ett stort förtroende hos kristna väljare och 

framför allt bland den kristna högern, och det religiösa språket förmedlar även att presidenten 

delar samma världsbild som dem. I och med den sekulära humanismen i det moderna 

samhället har den kristna högern och andra kristna konservativa ett stort behov av att höra 

presidenten tala deras eget språk och engagera sig i frågor som är viktiga för dem.73  

    I december 1999 höll republikanerna en debatt i Des Moines, Iowa, och deltagare var bland 

andra George W. Bush, John McCain, Alan Keyes och Steve Forbs. En av frågorna som 

ställdes till deltagarna var vilken politisk filosof eller tänkare som de mest identifierar sig 

med? Först ut var Forbs som hänvisade till John Locke. Därefter var det Keyes tur som 

nämnde nationens grundare. När det sedan var Bushs tur fick han publiken att bli häpna när 

han svarade: ”Christ, because he changed my heart.”74 När moderatorn frågade på vilket sätt 

svarade Bush: 

 

Well, if they don´t know, it´s going to be hard to explain. When you turn your heart and your life 
over to Christ, when you accept Christ as the savior, it changes your heart. It changes your life. 
And that’s what happened to me.75  
 

Alla deltagare efter honom hänvisade sedan till Kristus förutom McCain som nämnde 

Theodor Roosevelt. Ledare för olika kristna organisationer i USA jublade över Bushs tal. 

Anledningen var att han använde samma språkbruk som dem och svarade på frågan precis 

som de själva skulle ha gjort.76 Att kunna agera politisk präst genom att på ett skickligt sätt 

använda sig av det religiösa språkbruket hjälpte Bush att året därpå vinna presidentvalet, och 

bland vita evangelikala fick han 80 % av rösterna.77 

    Vid de analyser som gjorts av presidenttalen har man bland annat studerat hur ofta 

presidenterna hänvisar till Gud. Det har då visat sig att hänvisningar till Gud har varit relativt 

vanligt i dessa tal förutom i talen av de senaste fyra presidenterna där hänvisningarna har varit 

                                                
73 Coe, Kevin & Domke, David, The God strategy: How Religion Became a Political Weapon in America, 2008, 
s. 32. 
74 Ibid. s. 29. 
75Citat av George W. Bush ur Coe, Kevin & Domke, David, The God strategy: How Religion Became a Political 
Weapon in America, 2008, s. 29f. 
76 Ibid. s. 30. 
77 Ibid. s. 31. 
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näst intill obligatoriska som figur 1 visar. Ronald Reagan hänvisade till Gud i 96 % av sina 

tal, George H. W. Bush i 91 % av talen, Bill Clinton i 93 % av talen och till sist George W. 

Bush i 94 % av talen.78 Sedan Reagan har det alltså blivit en stor förändring av hur 

presidenterna använder sig av talen för att nå ut till kristna väljare. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

          Figur 1: Andel av presidenttal till nationen med hänvisning till Gud.                     

 

Men det är inte bara i presidenttalen som det religiösa språket har blivit inbäddat, utan i 

förlängningen också i USA:s politik.79 

    Det religiösa språket är särskilt viktigt när det inträffar kriser eftersom presidenten då 

agerar som landets ”högsta präst”, en uppgift som efter den 11:e september 2001 i högsta grad 

har varit tillskriven Bush. Efter attacken höll han tre tal till nationen, bland annat den 20 

september samma år som sågs av 82 miljoner amerikaner, den största publiken i USA:s 

politiska historia. I dessa tre tal hänvisade han till Gud 20 gånger, och han nämnde också som 

första president någonsin Allah i sina tal. I december 2001 avgick Pat Robertson som chef för 

Christian Coalition varpå Washington Post skrev att den kristna högern nu för första gången 

har fått en president som dess verkliga ledare.80 

    Det är inte bara Gud som har letat sig in i presidenttalen. Även mer subtila begrepp har 

sedan Reagan börjat användas i högre utsträckning, exempelvis ord som tro, mission och 

                                                
78 Coe, Kevin & Domke, David, The God strategy: How Religion Became a Political Weapon in America, 2008, 
s. 33f. 
79 Ibid. s. 35. 
80 Se Ibid. s. 38. 
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korståg. I likhet med hänvisningen till Gud är det Reagan som har använt sig av begreppen 

flitigast, men hans efterträdare på presidentposten kommer inte långt efter. Mellan 1981 och 

2007 var användningen av begreppet tro 50 % högre än vad den var mellan 1933 och 1980.81 

De andra två begreppen, mission och korståg, har en lite annorlunda funktion. Dessa har 

nämligen historiskt haft en innebörd som hänvisar till militär strid och har använts i religiösa 

kontexter. Därför beror användningen av dessa begrepp på i vilket tillstånd landet befinner 

sig. Under perioden 1933 till 2007 användes begreppet korståg 81 % av gångerna mellan 

1981 och 2007, och motsvarande siffra för begreppet mission var 77 %.82 En stor del av de 

två begreppen användes dock i tal efter den 11 september 2001 och de ger viktiga politiska 

och religiösa signaler inte bara till amerikaner utan även till andra länder.  

    I USA har presidentkandidater varit rädda för att framstå som avfällingar eller förrädare, 

och för att visa på motsatsen framstår de som politiska präster genom att anamma ett religiöst 

språkbruk. I detta hänseende har den kristna högern uppnått ett av sina mål: att etablera Gud 

och religiös tro i centrum för politiken i USA.83 

4.3.2. En utvald nation 

I den andra kategorin signaler handlar det om att länka samman Gud med landet för att på så 

sätt få USA att framstå som en utvald nation. Detta kan åstadkommas till exempel genom att 

be om Guds välsignelse över landet eller särställa landet i förhållande till andra och påstå att 

det är speciellt utvalt. De senaste fyra presidenterna har till och med intagit en profetisk roll 

och har antytt att de känner till Guds önskemål och behov.84 Att USA är en utvald nation är en 

del av det amerikanska psyket, och härstammar från puritanerna.85 När Reagan höll tal i 

samband med att han kandiderade till presidentposten använde han fraser från Bergspredikan, 

och uttryckte att USA skulle vara som ”a city upon a hill”.86 Talet gav omedelbar respons och 

inom några veckor hade kristna organisationer samlat in 450 000 dollar till Reagans 

kampanj.87 

    Begreppen nation och America står i USA för något som inbegriper historiska aspekter, 

kulturella symboler, språk och seder som skapar en identitet. Denna identitet blev rubbad i 

                                                
81 Coe, Kevin & Domke, David, The God strategy: How Religion Became a Political Weapon in America, 2008, 
s. 41. 
82 Ibid. s. 42. 
83 Ibid. s. 48. 
84 Ibid. s. 49. 
85 Wald, Kenneth D., Religion And Politics In The United States, 2003, s. 49. 
86 Citat av Ronald Reagan ur Coe, Kevin & Domke, David, The God strategy: How Religion Became a Political 
Weapon in America, 2008, s. 50. 
87 Ibid. s. 51. 
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och med de sociala omvälvningarna på 1960- och 70-talet samt med de juridiska 

motgångarna. Den kristna högern bildade då flera politiska organisationer, däribland The 

Roundtable och Moral Majority, för att kunna återställa identiteten och den moraliska 

kompassen som det en gång hade varit. Många kristna konservativa ville se ett pånyttfött 

USA som det var före Andra Världskriget med stark militär, moralisk sundhet och ett land 

som resten av världen såg upp till.88 Vid en jämförelse av presidenters installationstal från 

1933 och framåt ser man tydligt att Reagan och hans tre efterföljare på presidentposten i 

högre utsträckning än föregående presidenter har använt sig av begreppen nation och 

America, och detta har visat sig gå hem hos den kristna högern.89 

    Den mest symboliska frasen för att sammanlänka Gud med USA är ”God bless America”. I 

större tal till folket av presidenterna mellan 1933 och 1981 användes frasen en gång, detta av 

Richard Nixon 1973. I de större presidenttalen till folket mellan 1981 och 2007 användes 

frasen hela 49 gånger.90 Sedan den kristna högern äntrade den politiska scenen på allvar har 

alltså presidenterna sammanlänkat Gud med nationen i mycket högre utsträckning än innan. 

Presidenter före 1981 har använt både begreppen Gud och nation i sina tal, men sedan 1981 

har de två blivit sammanlänkade för att få USA att framstå Guds utvalda nation.91 

4.3.3. Anamma religiösa uttryckssätt 

Den tredje kategorin signaler som presidenter använt sig av handlar om att anamma vissa 

religiösa symboler, handlingar och ritualer som speciellt tilltalar den kristna högern. Ett 

exempel på detta kan vara att göra religiösa pilgrimsfärder till vissa symboliska platser som är 

kopplade till vissa värderingar eller till religiösa ledare runt om i världen. Symboliska platser 

kan till exempel vara kyrkor, vissa kristna universitet eller platser där stora religiösa möten 

hålls. Före 1981 var antalet pilgrimsfärder cirka 15 per mandatperiod för presidenterna, och 

efter 1981 har denna siffra mer än fördubblats, till 32 pilgrimsfärder per mandatperiod.92 Det 

kan också konstateras att före Reagan blev president gjordes det tre utländska pilgrimsfärder 

av amerikanska presidenter och alla tre var till påven i Rom. Efter att Reagan blev president 

fram till 2006 har det gjorts 17 sådana pilgrimsfärder, och allra flest har George W. Bush 

gjort.93 Detta har ett stort värde för kristna fundamentalister och evangelikaler eftersom de ser 

                                                
88 Coe, Kevin & Domke, David, The God strategy: How Religion Became a Political Weapon in America, 2008, 
s. 52. 
89 Ibid. s. 56. 
90 Ibid. s. 61. 
91 Ibid. s. 70. 
92 Ibid. s. 77. 
93 Ibid. 
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det som missionsarbete att presidenten sprider det bibliska budskapet runt om i världen.94 

Även pilgrimsfärder till platser i anknytning till kyrkor har ökat stort sedan 1981. Flest sådana 

gjorde Bill Clinton som under sin presidentperiod valde att förlägga hälften av sina 

pilgrimsfärder, 28 tillfällen, till platser i anknytning till kyrkor.95 Ett av hans mer kända tal ur 

ett symboliskt perspektiv höll han vid Memphis pulpit där Martin Luther King höll sin sista 

predikan. 

    En annan viktik handling när det gäller att skicka ut religiösa signaler är att medverka och 

hålla tal vid religiösa sammankomster. Det kan då handla om formella konferenser eller bara 

vanliga allmänna möten. Mellan 1933 och 1981 deltog presidenterna i genomsnitt vid 5.3 

sådana sammankomster per mandatperiod, medan motsvarande siffra för presidenterna mellan 

1981 och 2006 var 16.6, en väsentlig ökning alltså.96 Det är dock inte bara intressant att 

undersöka hur ofta de har deltagit och talat vid religiösa sammankomster, det är också 

intressant att se vilka som höll i dessa sammankomster. Sedan 1981 har presidenter hållit tal 

13 gånger på sammankomster som anordnats av de två paraplyorganisationerna The National 

Religious Broadcasters Association och National Association of Evangelicals som 

representerar miljoner kristna konservativa. Nästan hälften av dessa gånger var det valår.97 

4.3.4. Moraliska frågor 

Den sista och kanske viktigaste signalen som presidenter kan skicka ut till kristna 

konservativa är att de engagerar sig i moraliska frågor. När den kristna högern gav sig in i 

politiken på 1970-talet hade de ett flertal mål med sitt politiska engagemang. De ville ta 

tillbaka Gud till den offentliga scenen, belysa idén om USA som Guds utvalda nation samt att 

bli erkända av de politiska ledarna.98 Som framgår ovan uppfylldes också dessa mål ett efter 

ett. Deras viktigaste mål var dock att återställa den moraliska kompassen.99 Enligt den kristna 

högern inleddes det moraliska förfallet på 1960-talet i och med Högsta domstolens beslut om 

att förbjuda skolböner. Angående detta sa Jerry Falwell 1984 följande i en TV-intervju: 

 

Until 22 years ago, prayers were allowed. Since that time, in the last 22 years, the drug 
epidemic, the moral permissiveness, the terrible discipline and crime problems we have, the 
deteriorating sat scores. [_ _ _] And all I’m saying is that while you can t́ say the expulsion of 
prayer from schools caused all of that, God is light, and when you do not allow even the 

                                                
94 Ibid. 
95 Coe, Kevin & Domke, David, The God strategy: How Religion Became a Political Weapon in America, 2008, 
s. 78. 
96 Ibid. s. 79. 
97 Ibid. 
98 Ibid. s. 101. 
99 Ibid. 
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acknowledgement […] of God in our schools, you invite every kind of social and moral and 
spiritual disease, which in fact we do have today.100 
 

Eftersom det moraliska förfallet enligt den kristna högern satte rekord var en moralisk 

revolution nödvändig. Detta skulle ske genom en politisk tvåstegsmanöver. Ett första steg 

skulle vara att inkorporera den kristna högerns viktiga moraliska frågor i republikanernas 

valplattform. Ett andra steg var att byta ut domarna i Högsta domstolen eftersom det trots allt 

var de som hade förbjudit skolböner och gjort aborter lagliga.101  

    Utrymmet av moraliska frågor i republikanernas valmanifest har, som framgår i figur 2, 

sedan 1980 ökat markant.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2: Antal begrepp anknutna till moraliska frågor i partiernas valplattformer, 1932-2004 
 
 

Republikanerna har alltså gått den kristna högern väl till mötes vad gäller frågor rörande 

moral. Det kan exempelvis nämnas att republikanerna i sina valmanifest mellan 1980 och 

2004 i genomsnitt ägnade 44 ord åt skolböner, medan demokraterna inte hade något, och vad 

gäller abortfrågan gav republikanerna dubbelt så stort utrymme än vad demokraterna 

gjorde.102 Det första steget i den kristna högerns tvåstegsmanöver var med detta genomfört.  

    För att implementera de moraliska frågorna krävs dock att det andra steget i den kristna 

högerns plan också genomförs, nämligen att byta ut domarna i Högsta domstolen. Pat 

Robertson menar att ”Morality becomes whatever a majority in the […] Supreme Court says 

                                                
100 Citat av Jerry Falwell 1984 ur Coe, Kevin & Domke, David, The God strategy: How Religion Became a 
Political Weapon in America, 2008, s. 101. 
101 Ibid. s. 103. 
102 Ibid. s. 108. 
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it is at any point of time.”103 Vid tillfällen då det har varit dags att byta ut någon domare I 

Högsta Domstolen har den kristna högern anordnat så kallade Justice Sundays. Detta har varit 

möten som hållits i kyrkor på söndagar i anknytning till domarbyten, och som har haft till 

uppgift att bilda opinion för domare med en moralisk hållning som tilltalar den kristna 

högern. Dessa möten har via CBN nått över 60 miljoner hushåll i USA.104 Ändå har den 

kristna högern inte lyckats få sådana domare de sympatiserar med tillsatta. Detta beror främst 

på att presidenten inte tillsätter domare, utan bara nominerar dem. De som tillsätter domarna 

är bland annat senaten, och här bedrivs det ett omfattande lobbyarbete vilket dock är ett 

omfattande arbete som ännu inte har gett utdelning. 

 
 
 

                                                
103 Robertson, Pat, The New World Order, 1991, s. 245. 
104 Coe, Kevin & Domke, David, The God strategy: How Religion Became a Political Weapon in America, 2008, 
s. 122. 
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer de tre inledande frågeställningarna att besvaras genom att resultatet av 

diskursanalysen kopplas samman med de teoretiska begreppen diskurs och makt. 

Frågeställningarna besvaras nedan under var sin rubrik. 

5.1. Politisk inriktning 

Den första frågeställningen handlar om hur den politiska inriktningen i USA har påverkats av 

den kristna högerns engagemang i politiken. Här kan det konstateras att den politiska 

diskursen i och med Ronald Reagans tillträde som president har vridits mot en religiös 

dimension som stämt väl överrens med den kristna högerns agenda. Vi kan här för 

enkelhetens skull kalla den här inriktningen för den religionspolitiska diskursen. Den 

tydligaste förändringen kan spåras till presidenternas retorik som de använder för att 

kommunicera med medborgarna via olika sorters tal.  

    Diskursteorin beskriver hur det, för att en diskurs ska bli etablerad, krävs att vissa tecken 

inom diskursen är starkare och har en högre status än de andra tecknen, så kallade 

nodalpunkter. Inom den religionspolitiska diskursen kan nodalpunkten sägas vara tecknet 

moral. Kring detta tecken kretsar andra tecken inom diskursen, exempelvis abort, skolböner, 

homosexualitet och tro som utifrån sina definitioner i den religionspolitiska diskursen ger 

tecknet moral sin innebörd. Dessa tecken bildar tillsammans en ekvivalenskedja där de inom 

en och samma diskurs ger varandra sin betydelse. Det är också viktigt att ge nodalpunkten en 

så stark anknytning som möjligt till den egna diskursen för att ge det legitimitet.  

    Retoriken hos de fyra presidenterna i fråga är likartad, och därför kan samtliga konstateras 

tillhöra den religionspolitiska diskursen. Av resultatet framgår att de uppfattas som politiska 

präster när de i olika tal förmedlar den världsbild de besitter. Detta beror på att de använder 

ett språk med begrepp som troende eller till och med präster använder sig av. Det framgår 

också att användningen av detta språk inte är marginellt mer än innan, utan snarare 

remarkabelt mycket mer. Att dessutom alla fyra presidenter inom den religionspolitiska 

diskursen använder sig av denna retorik tyder på att det inte är någon enskild företeelse. Den 

kristna högerns engagemang i politiken har alltså inneburit att den politiska inriktningen från 

och med 1980 har ändrats till en tydlig religionspolitisk diskurs. 
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5.2. Politisk maktfaktor 

Den andra frågeställningen handlar om på vilket sätt den kristna högern kan betraktas som en 

politisk maktfaktor. Utifrån maktteorin kan vi se den kristna högern som det handlande 

subjektet som har vissa avsikter eller mål. Genom att sätta in det handlande subjektet i 

maktens tre dimensioner får vi fram hur den kristna högern kan betraktas som en politisk 

maktfaktor. 

    Maktens första dimension handlar om förmågan att påverka beslutsfattare, och den kristna 

högern kan här ses som en del i den pluralistiska synen på makt. Förmågan att påverka 

beslutsfattare kan, som framgår i teoriavsnittet, innebära allt från att inspirera till att tvinga 

fram olika beslut. Detta innebär att exempelvis inspirering till ett beslut blir svårt att mäta och 

bevisa att det är gjort. Vissa beslut är dock lättare att spåra härkomsten av, exempelvis 

Reagans initiativ att anpassa valplattformen efter att Jerry Falwell och hans Moral Majority 

erbjudit honom ett antal miljoner röster i utbyte mot detta. Detta spelade en betydande roll i 

valet både 1980 och 1984. Ett annat exempel, där Falwell också var inblandad, var när George 

W. Bush undertecknade den federala lag i november 2003 som förbjöd vissa abortprocedurer. 

Även i samband med att Bush år 2000 nominerades till republikanernas kandidat till 

presidentposten tack vare den kristna högern påverkades han eftersom han efter det stod i 

tacksamhetsskuld till dem. 

    Maktens andra dimension handlar om att forma den politiska dagordningen. Detta sker 

främst genom mobilisering och organisering av intressegrupper för att på så sätt koncentrera 

resurser, såväl ekonomiskt kapital som sociala nätverk. Detta har den kristna högern lyckats 

med på ett mycket framgångsrikt sätt. Först genom Jerry Falwell som bildade Moral Majority 

och sedan med Pat Robertson som bildade Christian Coalition. På detta sätt koncentrerades 

resurserna inom den kristna högern för att genom opinionsbildning kunna forma den politiska 

dagordningen. Detta genomfördes sedan bland annat genom att bedriva en massiv 

lobbyverksamhet mot de folkvalda, dela ut en stor mängd valguider samt att ringa ett stort 

antal potentiella väljare inför valet vilket också gav resultat. 

    Maktens tredje dimension handlar om att ha makten över människors tankar och hur 

uppfattningen om verkligheten kan manipuleras. Den religionspolitiska diskursen som 

presidenten, uppbackad av den kristna högern, står för har enligt diskursteorin syftet att forma 

gemensamma förståelser av världen och av sig själva för att legitimera och motivera ett 

kollektivt handlande. Den gemensamma förståelsen av världen de vill forma handlar alltså 

inte bara om att beskriva verkligheten som den är utan, i enlighet med diskursteorin, skapa en 
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verklighet utifrån deras egna preferenser. Detta, som Engels kallade ett falskt medvetande, 

skapas bland annat genom att ha kontroll över skolundervisningen. Inom den kristna högern 

finns många skolor representerade, varav Falwell och Robertson har grundat var sitt 

universitet. I studien framgår det att, åtminstone på Falwells universitet, råder ett klimat som i 

varje fall inte motverkar det falska medvetandet eftersom studenterna måste följa en rad regler 

för att passa in i den fundamentalistiska protestantiska världsbilden. Även genom media har 

man möjlighet att skapa en verklighet utifrån vissa intressen. Pat Robertson insåg detta tidigt 

och grundade CBN och är även värd för programmet The 700 Club. Detta möjliggör att en 

stor publik kan ta del av den världsbild Robertson och den kristna högern representerar. 

Denna världsbild går ut på att den sekulära humanismen inte har någon stabil grund för lagar 

och värderingar vilket ofrånkomligt leder till kaos. Istället bör människor leva enligt Bibelns 

budskap om ett moraliskt liv. Denna divergens mellan den sekulära humanismen och 

religionspolitiska diskursen speglar den antagonism som är karakteristisk när olika diskurser 

befinner sig inom samma diskursordning. De två diskurserna har alltså olika åsikter om hur 

verkligheten är beskaffad och vilka sociala riktlinjer som bör följas. 

    Att den kristna högern med sin verksamhet tydligt är aktiva inom maktens alla tre 

dimensioner medför att de därmed kan betraktas som en politisk maktfaktor. 

5.3. Målsättningar 

Den tredje frågeställningen handlar om den kristna högerns målsättningar med sitt 

engagemang i politiken. Av resultatet framgår flera mål som den kristna högern har uppnått 

och några som de fortfarande strävar efter. Några delmål de har uppnått är att ta tillbaka Gud 

till den offentliga scenen, belysa idén om USA som Guds utvalda nation samt att bli erkända 

av politiska ledare. Här visar resultatet tydligt att den kristna högern framgångsrikt har nått 

dessa mål genom att presidenterna har övergått till en religionspolitisk diskurs som innebär att 

de genom sin retorik och religiösa handlande visar ett uppenbart stöd för den kristna högerns 

frågor.  

    Det stora målet för den kristna högern har dock varit att återställa den moraliska 

kompassen, vilket skulle ske genom en tvåstegsmanöver. Det första steget var att bädda in den 

kristna högerns moraliska frågor i republikanernas valplattform. Detta fick de igenom bland 

annat inför presidentvalet 1980, då ett valmanifest som tilltalade den kristna högern byttes 

mot deras röster på Ronald Reagan i valet. Även inför omvalet av George G. H. Bush hade 

den kristna högern genom Christian Coalition en framträdande roll i arbetet med 

valmanifestet. Det syns också tydligt i analysen av hur många ord som används för de 
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moraliska frågorna republikanernas valplattform genom åren. Där framgår det tydligt att de 

fyra senaste presidenterna har ägnat större del åt detta än tidigare. Detta första steg i den 

moraliska revolutionen kan alltså sägas vara genomförd.  

    Den andra delen i tvåstegsmanövern som innebar att platserna i Högsta Domstolen skulle 

tillsättas av domare med en värdegrund i linje med den kristna högerns. Detta är den 

viktigaste faktorn i kampen om att återställa den moraliska kompassen eftersom det är 

domarna som avgör hur konstitutionen ska tolkas. Detta mål har dock inte lyckats uppfyllas 

och därmed har inte heller den moraliska kompassen kunnat återställas. 
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6. Didaktiska reflektioner 

Begreppet didaktik härstammar från grekiskan och betyder ”konsten att lära ut” eller ”konsten 

att undervisa”.105 Detta är förstås tämligen vida definitioner som kräver en mer ingående 

förklaring. Didaktiken är av tvärvetenskaplig karaktär och kan sägas bestå av fyra delar som 

vävs ihop till en större helhet. Dessa delar utgörs av pedagogik, ämnesteori, metodik och 

undervisningspraktik.106 Eftersom didaktiken är en helhet av de ovanstående fyra delarna är 

det svårt att se vilken del som dominerar eller kommer i skymundan i olika lägen av 

undervisningen, avvägningen av detta är det läraren gör i sin profession. Didaktiken kan 

därmed också se väldigt olika ut, dels eftersom det är läraren som står för urvalet av de olika 

delarna, men också på grund av att de olika delarna var för sig är stora teoretiska områden.  

    Avsikten med detta avsnitt är att visa vilka didaktiska aspekter gällande fundamentalism 

denna uppsats kan bidra med. Att jag har valt just detta perspektiv beror på att diskussioner 

kring ämnet ofrånkomligt uppkommer i undervisningen samt att det är ett ämne som skapar 

många fördomar och missuppfattningar. Därför är det viktigt att lärare är förberedda på dessa 

diskussioner och kan ta sig an ämnet ur flera olika perspektiv. Elever, som ofta är påverkade 

av media, kan ha uppfattningar om fundamentalism som inte riktigt speglar verkligheten och 

som därför inte bör stå oemotsagda. 

     När fundamentalism kommer på tal inom religionsundervisningen är det av någon 

anledning oftast inom området islam det dyker upp vilket kan te sig märkligt då begreppet 

härstammar från kristendomen och protestantismen.107 Att det dyker upp just inom området 

islam handlar inte bara om lärares och elevers påverkan av media, det handlar faktiskt även 

om litteraturen i undervisningen. Som exempel kan här nämnas att i den lärobok i 

religionskunskap jag har närmast till hands, Relief A+B - Religionskunskap, finns i registret 

fyra hänvisningar till fundamentalism varav tre hänvisar till kapitlet om islam och den fjärde 

till kapitlet om hinduism.108 Att diskussioner om fundamentalism inom kristendomen inte 

förekommer lika vidlyftigt som fundamentalism inom islam kan alltså ha att göra med att det 

inte finns lika mycket material kring detta ämne. Detta kan bero på att även författare till 

läroböcker är präglade av ett västerländskt perspektiv där fundamentalism inom kristendomen 

möjligtvis betraktas mer som en konservativ inriktning. Denna självkritiska hållning anser jag 

                                                
105 Vernersson, Folke, Undervisa om samhället: Didaktiska modeller och läraruppfattningar, 1999, s. 98. 
106 Ibid. s. 335. 
107 Heliga skrifter, Föreningen lärare i religionskunskap, Årsbok 2000, s. 47. 
108 Wagner, Ulf (red.), Relief A+B – Religionskunskap, Malmö 1998. 
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vara viktig att dela med sig av till eleverna i undervisningen genom att förfrämliga det 

närliggande och närgöra det främmande. 

    Därför kan denna uppsats bidra med material och olika infallsvinklar när det gäller att 

diskutera fundamentalism inom kristendom. Ett exempel som Elisabeth Gerle nämner i boken 

Religion, politik och globalisering – religionsdidaktiska perspektiv är att den kristna högern 

ofta utnyttjar modern teknik och global kommunikation bättre än andra grupper.109 Detta 

framgår också i denna uppsats bland annat exemplet Pat Robertson som så tidigt som 1960 

startade den första kristna tv-kanalen för att nå ut med sitt budskap till en bredare publik. De 

konservativa värderingarna varvas alltså med moderna medel för att så effektivt som möjligt 

bilda opinion. Detta kan i undervisningen användas genom att eleverna får arbeta med att 

analysera kristna medier, exempelvis ett tv-program ur The 700 Club med Pat Robertson, för 

att undersöka vilka budskap man vill lyfta fram och vilka värderingar som lyser igenom i 

retoriken.  

    Vid diskussioner kring etik, moral och livsfrågor i anslutning till fundamentalism kommer 

ofta frågan om homosexualitet upp. I uppsatsen klarläggs den kristna högerns syn på 

homosexualitet bland annat genom Jerry Falwells Moral Majority som arbetade för ”den 

traditionella familjekonstellationen”, men också Pat Robertsons uttalande om att 

homosexualitet enligt kristen tro är förbjudet. Denna fundamentalistiska syn på 

homosexualitet kan med fördel följas upp av en diskussion kring vad moral är och vem eller 

vilka det är som avgör vad som är moraliskt rätt och inte. Här kan de tre debattreglerna, 

formulerade av Alf Ahlberg, vara nyttiga att dela med sig av.110 Dessa är: 

 

1. Deltagarna i en debatt bör ta reda på motpartens uppfattning och enas om hur den ska 

beskrivas. 

2. När vi tar del av en avvikande mening bör vi fråga oss om det finns något gott i den 

eller om det finns någon uppfattning i den som vi kan dela. Oenigheten kan visa sig 

vara ytlig, inte egentlig. 

3. När vi vill ifrågasätta en uppfattning som vi ogillar måste vi skilja på sak och person. 

 

Dessa regler är viktiga för samtalet och bidrar till att etiken inom debatten höjs. 

 

                                                
109 Religion, politik och globalisering – religionsdidaktiska perspektiv, Föreningen lärare i religionskunskap, 
Årsbok 2006, s. 115. 
110 Heliga skrifter, Föreningen lärare i religionskunskap, Årsbok 2000, s. 55.  
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Min förhoppning är att denna ansats till kritiskt tänkande kring fundamentalism bidrar till en 

mer mångfacetterad undervisning av lärare och blivande lärare som läser detta. Vad som alltid 

är svårt är att kliva ut ur den egna ramen, exempelvis den västerländska, och se sitt agerande 

ur ett annat perspektiv. Det är trots allt inte bara inom islam som fundamentalism 

förekommer. 
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7. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att belysa den kristna högerns engagemang i politiken i USA 

samt att utreda dess konsekvenser. Detta utreds med hjälp av de tre frågorna; hur har den 

politiska inriktningen i USA påverkats av den kristna högerns engagemang i politiken? På 

vilket sätt kan den kristna högern ses som en politisk maktfaktor? Vilket eller vilka mål har 

den kristna högern med sitt politiska engagemang? En diskursanalytisk metod används 

eftersom den är inriktad på att se förändringar i politiska processer, och den teoretiska 

ansatsen utgår från de två begreppen makt och diskurs som båda på olika sätt anknyter till 

diskursanalysen. 

    Den kristna högern organiserade sig på 1970-talet som en reaktion på vad de ansåg var ett 

moraliskt förfall av samhället i USA. Det moraliska förfallet grundade sig bland annat i rätten 

till abort, religionsutövning i skolan, de sociala omvälvningarna på 1960- och 70-talet samt 

den sekulära humanismen. För att komma till rätta med detta och återställa den moraliska 

kompassen tog den kristna högern klivet in i politiken. Detta kliv gick genom Ronald Reagan 

som anpassade sin politiska linje efter den kristna högerns intressen. I gengäld fick Reagan 

den kristna högerns röster i presidentvalet vilket starkt bidrog till att han valdes till president 

1980 och även 1984. Även de tre presidenter som eterträdde Reagan insåg vikten av att tilltala 

den kristna högern vilket visar sig i deras retorik och religiösa handlingar. 

    Den politiska inriktningen har alltså förändrats till en religionspolitisk inriktning där den 

kristna högerns intressen har bejakats av de fyra senaste presidenterna. Genom den förändring 

som åstadkommits i politiken, bland annat i valplattformars utformning, kan den kristna 

högern ses som en politisk maktfaktor. Det stora målet har varit att återställa den moraliska 

kompassen, ett mål som till fullo inte ännu är uppnått. 
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