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Abstract 

Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt den amerikanska civilreligionen visar sig 

inom den amerikanska militären och hur den kan inverka på eventuella föreställningar 

om och påverka identiteten hos de amerikanska soldaterna. Studien genomförs med 

hjälp av en litteraturöversikt och dess material består av vetenskapliga artiklar. De 

teoretiska perspektiv som används inom studien är Peter L. Bergers och Thomas 

Luckmanns kunskapssociologi i kombination med den Social identitetsteori som 

presenteras av Antoon Geels och Owe Wikström. Ur studien framkom i huvudsak tre 

slutsatser. Den första slutsatsen är att den amerikanska civilreligionen visar sig inom 

den amerikanska militären bland annat via den nära relation som finns mellan nationen, 

militärverksamheten och soldaterna. Slutsats nummer två är att den amerikanska 

civilreligionen kan inverka på föreställningar om den amerikanska soldaten exempelvis 

genom objektivering. Den tredje slutsatsen är att den amerikanska civilreligionen kan 

påverka de amerikanska soldaternas identitet via den amerikanska militärverksamheten. 

Sådan påverkan är möjlig genom depersonalisation och synkroniserade utseenden. Av 

studien dras även slutsatsen att det finns behov av mer forskning inom ämnesområdet. 

 

Nyckelord: civilreligion, föreställningar, identitet, litteraturöversikt, militär verksamhet, 

social identitetsteori, social verklighet, soldater 
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Inledning 

Religiöst motiverat våld är ett aktuellt fenomen i vår tid. Fundamentalism, terrorism och 

extremism är begrepp som blir allt mer allmänna i den svenska samhällsdebatten. I 

många fall tycks dessa begrepp vara synonymt med religion. Tariq Ali beskrev år 2003 

USA-imperialismen som dagens farligaste fundamentalism (Ali 2003). Med faktumet 

att USA inför 2019 har en försvarsbudget som är hundrasju gånger så stor som den 

svenska motsvarigheten och som motsvarar omkring sex hela svenska stadsbudgetar 

(Olsson 2018) skulle Ali idag kunna tillägga: - med en enorm budget.  

Tariq Alis tankar kommer inte att behandlas vidare inom ramen för detta arbete men 

medan världens ögon tycks inriktas på de grupper som på ett uppenbart sätt motiverar 

sitt våld religiöst kan det passa bra med en studie som fokuserar åt motsatt håll. Vad 

motiverar de militära verksamheternas våld?  

 Hugh B. Urban har en uppfattning om att det vuxit fram en civilreligion ur 

tomrummet som skapats av nationalstatens separation mellan religion och politik. Han 

har dessutom hävdat att denna civilreligions innehåll bland annat består av potentiellt 

våld. Enligt honom är den amerikanska civilreligionen det starkaste exemplet på 

civilreligiöst uttryck i den moderna eran (Urban 2005, s. 7256). Kan denna amerikanska 

civilreligion vara svaret på frågan om vad som motiverar den amerikanska 

militärverksamheten? Och i så fall hur påverkar det de amerikanska soldaterna? 

 

Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt den amerikanska civilreligionen visar sig 

inom den amerikanska militären och hur den kan inverka på föreställda bilder av och 

påverka identiteten hos de amerikanska soldaterna. Följande frågeställningar kommer 

att ligga till grund för undersökningen: 

- Hur visar sig den amerikanska civilreligionen inom USA:s militära verksamhet? 

- Hur kan den amerikanska civilreligionen inverka på föreställningar om den 

amerikanska soldaten? 

- Hur kan den amerikanska civilreligionen påverka de amerikanska soldaternas 

identitet? 
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Avgränsningar och definitioner 

Den rådande studien avser inte att undersöka alla typer av religion inom det militära. 

Endast det civilreligiösa temat står i fokus. Den eftersträvar inte att inbegripa all 

världens militära verksamheter utan inriktar sig på den amerikanska varianten. Den är 

inte heller en heltäckande studie som kan sägas fånga upp hela den amerikanska 

militärverksamheten och dess civilreligiösa uttryck. Det civilreligiösa uttryck som 

presenteras i studien är begränsat till innehållet i det material som undersökts. 

Avgränsningar har vidtagits angående mängden material och den typ av litteratur som 

använts. Ytterligare avgränsningar har gjort angående det teoretiska perspektiv som 

använts. Inledningsvis avsågs fler teorier och teoretiska begrepp användas. Av skälet att 

studiens omfång var tvunget att begränsas valdes dessa bort under skrivandets gång.

  Studien kommer att presentera åtskilliga definitioner av civilreligion men 

för att på ett tydligt sätt placera studien inom den religionsvetenskapliga dimensionen 

presenteras här två funktionella religionsdefinitioner: den första definitionen som kan 

vara relevant inom studiens omfattning är den av sociologen Robert Bellah. Bellahs 

religionsdefinition är av intresse i och med att hans definition av begreppet civilreligion 

också presenteras inom studien. Robert Bellah definierar religion som ”en uppsättning 

symboliska föreställningar och handlingar genom vilka människor får ett förhållande till 

sina yttersta existensvillkor.” (Furseth & Repstad 2005, s. 35). 

En annan mer vid religionsdefinition är den utav sociologen Thomas Luckmann, vars 

aktualitet för studien också är relevant i och med att hans tankar bidrar till studiens 

teoretiska perspektiv. Thomas Luckmann definierar religion som ”den mänskliga 

organismens överskridande av sin biologiska natur.” (Furseth & Repstad 2005, s. 34). 

Till Thomas Luckmanns definition kan tilläggas att han dessutom omtalar bildandet av 

självet som en religiös process (Furseth & Repstad 2005, s. 34). 

      

Bakgrund 

Inger Furseths och Pål Repstads bok ”Religionssociologi: en introduktion” (2005) 

innehåller ett stycke om civilreligion. Där går det att läsa att filosofen Jean-Jaques 

Rousseau var först med att använda begreppet. På 1700-talet hävdade han att alla 
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samhällen var i behov av en civilreligion för att förena samhället och dess medborgare 

till en helhet. På 1960-talet blossade den sociologiska debatten om ämnet upp. Debatten 

inleddes med att sociologen Robert N. Bellah påpekade förekomsten av en amerikansk 

civilreligion. Bellah påstod att den amerikanska civilreligionen var ett allmänt fenomen 

av religiös typ vars förekomst dock var oberoende av kyrka, stat och religiösa läror. 

 Andra amerikanska forskare hade innan skildrat en religiös dimension av 

den amerikanska offentligheten men den första sociologiska teorin om ämnet lades fram 

av Bellah. Han ansåg att civilreligionen var ett alternativ till det traditionellt religiösa 

inflytandet över samhällets sociala och kulturella delar. Ett alternativ som han menade 

kunde förse det moderna samhället med identitet och mening. Bellah definierade 

civilreligionen som en uppsättning religiösa trosriktningar, symboler och ritualer som 

vuxit fram ur de amerikanska historiska erfarenheterna, tolkade utifrån en transcendent 

dimension. Han argumenterade för flera användningsområden för den amerikanska 

civilreligionen. Bland annat hävdade han att den bar på en potential att fungera i ett 

legitimerande syfte, att den hade förmågan att bidra både till splittring och integration 

samt att den hade en profetisk del som hänvisade till dess normativa perspektiv. Bellah 

ansåg också att det inom den amerikanska civilreligionen vilade en insikt om att den 

amerikanska nationen svarar inför en transcendent moralisk makt.  Den amerikanska 

religionshistorikern Martin E. Marty byggde vidare på Bellahs tankar och kom fram till 

två versioner av den amerikanska civilreligionen, den profetiska och den prästerliga. 

Han menade att den profetiska versionen riktade in nationens fokus på dess 

överträdelser gentemot idealet medan den prästerliga versionen istället idealiserar 

nationen (Furseth & Repstad 2005, s. 142). Bellahs teori om civilreligion blev väldigt 

omdiskuterad och fick en stor mängd kritik. En sådan kritik framfördes av den 

amerikanska sociologen Richard Fenn. Han ansåg till exempel att civilreligion inte kan 

verka som utgångspunkt för social integration. Enligt Fenn existerar det ingen ideologi 

inom det moderna samhället som är så total att den kan finna stöd hos en hel befolkning 

(Furseth & Repstad 2005, s. 143). 

 En senare skildring av civilreligion har gjorts av Hugh B. Urban (2005). 

Urban redogör för civilreligionens uppkomst ur tomrummet som skapades i samband 

med den moderna nationalstaten och dennes separering av religion och politik. Ur detta 

tomrum anser Urban att det växte fram kraftfulla civila former av symbolism, mytologi 
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och ritualer. Urban menar att man på sätt och vis kan säga att tomrummet fylldes av en 

modern nationalstat som lagt sig till med en slags kvasireligiös kraft bestående av 

autonomi, disciplinär kontroll och potentiellt våld. Denna kvasireligiösa nationalstat 

uppmanar dessutom enligt Urban sina medborgares absoluta offrande. Civilreligion kan 

skiljas från religiös nationalism, menar Urban. Skillnaden utgörs av det faktum att 

civilreligionen inte stödjer någon specifik typ av tradition utan istället förespråkar en 

tvetydig gudomliga auktoritet och en uppsättning av övertygelser som kan omfatta 

många olika sorters tro utan att alienera alltför många minoritetsgrupper.  

 Urban anser att den amerikanska civilreligionen är det starkaste exemplet 

på civilreligiöst uttryck i den moderna eran. USA har trots sin skenbara separation av 

religion och politik lagt sig till med egna uppsättningar av skapelsemyter, landsfäder, 

symboler och ritualer. Urban noterar däribland en mytologisk föreställning om USA 

som ett utvalt land som formats under gudomlig omsorg och som guidas mot en helig 

framtid (Urban 2005, s. 7256). 

 

Disposition 

Studien är disponerad enligt följande ordning: 

Först redovisas den valda metoden, dess innebörd och hur den har genomförts. Därefter 

presenteras tidigare forskning inom området. Här är tanken att den tidigare forskningen 

ska tydliggöra behovet av den rådande studien. Nästa avsnitt behandlar det material som 

har sammanställts i studiens resultat-avsnitt. Här genomförs även en diskussion 

angående studiens metod och material. Sedan framställs det teoretiska perspektivet/de 

teoretiska begrepp som används i analysen för att tolka resultatet och besvara 

forskningsfrågorna. Efter teoriavsnittet sammanställs det material som utgör studiens 

resultat. Här avses den första forskningsfrågan besvaras. Nästa avsnitt är en analys av 

det sammanställda resultatet som avser att belysa, förklara och tolka utvalda delar av 

resultatet med hjälp av det teoretiska perspektivet. Här besvaras dessutom de två senare 

forskningsfrågorna koncist. Under rubriken diskussion diskuteras sedan den tidigare 

forskningen, resultatet och analysen. Även det konstaterade utfallet av metod och teori 

avhandlas i diskussionsavsnittet. Därefter följer en avslutning som återkopplar till 

studiens inledning och presenterar de slutsatser som framkommit av studien. Även 
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förslag på framtida forskning presenteras i avslutningen. Under rubriken källförteckning 

framställs till sist de källor som använts i studien.  

Metod 

Uppsatsen kommer att använda sig av litteraturöversikt som metod.  Genom att anta ett 

positivistiskt synsätt kan litteraturöversiktens syfte förklaras som ”att stå på jättarnas 

axlar”, det vill säga utgöra en kunskapsgrund att bygga vidare forskning på (Bildtgård 

& Tielman-Lindberg 2008, s. 4). Syftet med litteraturöversikten är således att undersöka 

vilken forskning som redan gjorts och vad som finns kvar att göra, det vill säga utforma 

ny forskning. Nedan ges en överblick av vad en litteraturöversikt är och hur den kan 

användas som metod. Metoden kommer sedan att diskuteras tillsammans med materialet 

under rubriken Material. 

 

Vad är en litteraturöversikt? 

Bildtgård och Tielman-Lindberg skriver att litteraturöversikter kan ha olika funktioner. 

De kan exempelvis sammanställa ett områdes insamlade kunskap, undersöka vad som 

redan har gjorts och vad som behöver göras eller avgränsa och utforma studier. 

Författarna framhäver vikten av att översiktens syfte preciseras och förtydligas för 

läsaren, oavsett om syftet är någon av de ovan presenterade eller en variant av någon 

eller några av dessa (Bildtgård & Tielman-Lindberg 2008, ss. 7–8). Jarl Backman 

(2008) menar i sin bok Rapporter och uppsatser att en forskningsöversikt kan utföras så 

snart man har mer än en primärstudie. Han anser att man då kan utföra två olika typer av 

översikt. Den ena typen benämner han kombinatorisk översikt och den andra kallar han 

för komparativ översikt. Den kombinatoriska översiktens syfte är att beskriva, summera 

och integrera den hittills dokumenterade forskningen. Den komparativa översikten avser 

istället att jämföra forskning genom att utreda dess eventuella skillnader och likheter 

(Backman 2008, S. 75).  

 Syftet med den översikt som utförs inom sammanhanget av denna studie 

kan bäst beskrivas som en variant av Bildtgård och Tielman-Lindbergs exempel på 

funktion. I den aktuella studien har litteraturöversikten haft som funktion att på ett 

systematiskt sätt frambringa dokumenterad forskning för sammanställning. En 
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förtydligande av dess funktion kan göras genom Backmans definition av en 

kombinatorisk översikt.  

 

Hur utförs en litteraturöversikt? 

Den inledande fasen i genomförandet av en litteraturöversikt är att formulera en 

forskningsfråga. Bildtgård och Tielman-Lindberg föreslår att man inledningsvis 

formulerar en forskningsfråga av relativt lös karaktär kan hjälpa författaren att 

genomföra en bred sökning av områdets tidigare forskning. Efter att författaren läst in 

sig på området är det enligt dem dags att precisera forskningsfrågan. Därefter bör 

författaren återvända till den tidigare forskningen för att validera att en liknande studie 

som den tilltänkta egna inte redan har gjorts. Nästa steg är att påbörja sökandet efter den 

litteratur som ska avhandlas i översikten. Översiktens litteratursökning genomförs inom 

bibliotekets databaser (Bildtgård och Tielman-Lindberg 2008, s. 17). 

 Enligt Bildtgård och Tielman-Lindberg är det inte tillräckligt att 

genomföra endast en sökning baserad på förbestämda sökord. Enligt dem är bra sökord 

resultatet av en stegvis utförd sökprocess. Att endast genomföra en sökning lever inte 

upp till litteraturöversiktens avseende att generera så mycket relevant forskning som 

möjligt och samtidigt undvika icke-relevant material.  När det kommer till att göra ett 

urval bland den funna litteraturen anser Bildtgård och Tielman-Lindberg att man ska 

använda sig av både inkluderings- och exkluderingskriterier. Dessa kriterier varierar 

utifrån översiktens syfte. Enligt Bildtgård och Tielman-Lindberg är det relationen 

mellan översiktens syfte och kriterierna som avgör översiktens validitet och att 

kriterierna ska användas systematiskt, motiveras och problematiseras (Bildtgård och 

Tielman-Lindberg 2008, ss. 20–21). När ett tillfredställande resultat av sökningen har 

uppnåtts är det dags att bearbeta det funna materialet. Detta gör genom att författaren på 

ett analytiskt sätt läser igenom dem. Bildtgård och Tielman-Lindberg skriver att 

författaren i sitt analytiska läsande utgår ifrån sina forskningsfrågor och letar efter 

litteraturens centrala teman. Resultatet av analysen sammanställs därefter (Bildtgård och 

Tielman-Lindberg 2008, ss. 22–23). Sista momenten är att skriva själva översikten och 

lotsa läsaren genom materialet. Enligt Bildtgård och Tielman-Lindberg finns det flera 
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sätt att göra detta på. De menar att huvudsaken är att man kan argumentera för det urval 

av tidigare forskning som görs (Bildtgård och Tielman-Lindberg 2008, s. 25). 

 

Litteraturöversikt  

Inför att sökprocessen skulle inledas lästes allmänna texter om civilreligion ifrån 

uppslagsverket Encyclopedia of Religion. Texterna hittades genom en sökning i 

databasen Gale virtual reference library (GVRL). GVRL är en databas bestående av 

tolv elektroniska lexikon bland annat inom ämnena religionsvetenskap, 

samhällsvetenskap och historia. Den term som användes var civil religion (engelsk 

term) och den sökning som gjordes var en ämnessökning (subject). Ur texterna som 

framkom av sökningen (tre sökresultat) utvecklades den inledande forskningsfrågan: 

 

- Hur visar sig den amerikanska civilreligionen inom USA:s militära verksamhet? 

 

Litteratursökningen genomfördes i portalen Discovery. Discovery är en 

samsökningstjänst som genomför simultana sökningar i många av Högskolan i Gävles 

tillgängliga databaser. I Discovery finns bland annat e-böcker, rapporter, avhandlingar 

och tidskriftsartiklar. Att använda sig av Discovery innebär vissa sökbegränsningar, 

dessa är: 

 

- En avsaknad av ett kontrollerat ämnesordregister att välja termer ifrån 

- En avsaknad av en heltäckande begränsning till vetenskapliga artiklar (peer 

review) eftersom alla databaser inte använder sig av detta. 

- En tendens till dubbletter i träfflistan. (Högskolan i Gävle 2019) 

 

Sökprocessen genomfördes stegvis och söktermer formades om, byttes ut, avlägsnades 

och lades till under processen. Inledningsvis genomfördes fyra sökningar vid olika 

tillfällen och genom dessa utvecklade sig de söktermer som användes i den slutgiltiga 

sökningen.       

 Den slutgiltiga sökprocessen genomfördes i samsökningstjänsten 

Discovery den 27 mars, 2019. Sökningen genererade ett utbud som beräknades som 
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tillräckligt och som hade bra relevans. Termerna som användes i sökningen var 

följande: 

 

- ”civil religion” (frassökning) 

- us army or military (boolesk) 

- america or united states or us or usa (boolesk) 

 

Sökningen genomfördes med avgränsningar gällande: 

 

- att den skulle omfatta alla sökord 

- att den endast skulle omfatta fullformatstexter 

- att den endast skulle söka efter texter som blivit peer reviewed  

- att den inte skulle omfatta recensioner 

 

Sökningen genererade elva texter. En analys genomfördes på urvalet för att fastställa 

dess relevans för uppsatsen. En systematisk genomgång av texternas rubrik, abstract, 

inledning och sökämnesord genomfördes för att avgöra deras relevans för uppsatsämnet. 

Totalt avfärdades fyra resultat för vidare analys. Anledning för avfärdade varierade 

mellan dålig ämnesrelevans, dubblett bland urvalet samt att tillgänglighet (utan kostnad) 

saknades. Resterande texter analyserades därefter mer noggrant. Ytterligare två 

forskningsfrågor tillkom efter den mer genomgående analysen. 

 

- Hur kan den amerikanska civilreligionen inverka på föreställningar om den 

amerikanska soldaten? 

- Hur kan den amerikanska civilreligionen påverka de amerikanska soldaternas 

identitet? 

 

Dessa forskningsfrågor lades till för att begränsa uppsatsens omfattning samt för att 

inrikta den egna studiens beröringsområde. Tre ämnesområden som ansågs behöva 

behandlas i artiklarna formulerades: amerikansk civilreligion, amerikansk 

militärverksamhet och identitetsskapande. Efter ytterligare analys utifrån de nya 

forskningsfrågorna och ämneskriterierna valdes tre artiklar ut för att användas. Övriga 
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fyra texter ansågs ha för dålig relevans för att kunna utgöra undersökningsmaterial men 

ansågs kunna utgöra en överblick över uppsatsämnets tidigare forskning. De artiklar 

som utgör den tidigare forskningen presenteras under rubriken Tidigare forskning. De 

artiklar som används som grund i studien presenteras under rubriken Material.  

Tidigare forskning 

Här presenteras det urval av tidigare forskning som framkom av litteraturöversikten. 

Tanken är att urvalet som presenteras här ska ge en överblick över vilken forskning som 

har bedrivits inom ämnesområdet och därigenom visa på det utrymme som finns för den 

egna undersökningen. De tre artiklar av tidigare forskning som tillsammans kommer att 

utgöra uppsatsens material, det vill säga den forskning som uppsatsen ämnar bygga 

vidare på kommer istället att presenteras i Material-avsnittet. 

 

Contesting civil religion: religious responses to American patriotic nationalism, 1919–

1929: 

Artikeln är skriven av Michael Lienesch och publicerad år 2018 i tidskriften Religion & 

american culture. I artikeln diskuterar författaren ett antal delar av den amerikanska 

civilreligionen. Utmärkande delar som tas upp till diskussion är den amerikanska 

civilreligionens uppbyggnad, dess relation till organiserad religion, dess roll i politiska 

processer, dess varaktiga karaktär och dess fortsatta betydelse (Lienesch 2018, s. 119).

      

Mission impossible: "nonsectarian" prayer in the military chaplaincy: 

Artikeln är skriven av Grace Kao och publicerades i tidskriften Political Theology år 

2010. I artikeln debatterar författaren för en eliminering av offentlig bön i sammanhang 

av obligatoriska samlingar i det militära. Artikeln genomför bland annat kritisk 

granskning av syftet, funktionen och effekten av sådan bön ur ett civilreligiöst 

perspektiv (Kao 2010, ss. 579–580).  

 

Mourning, memorials, and religion: a pscychoanalytic perspective on the Park51 

controversy: 

Artikeln är skriven av Nathan Carlin & Heba Khan och publicerades i tidskriften 

Religions år 2011. I artikeln diskuteras kontroversen om Park5, som kort beskrivet är en 

upprättning av en moské i närheten av Ground Zero i New York. Kontroversen 
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diskuteras med hjälp av den så kallade ”mourning religion”- teorin. Författarna är av 

uppfattningen att kontroversen representerar ett fall av ofullbordad kulturell sorg av en 

del av den amerikanska civilreligionen (Carlin & Khan 2011, s. 115). 

   

One nation, three faiths: World War I and the shaping of “protestant-catholic-jewish” 

America: 

Artikeln är författad av David Mislin och publicerades år 2015 i tidskriften Church 

History.  Artikelns övergripande ämne är en undersökning av hur krigstiden i samband 

med det första världskriget skilde sig ifrån det politiskt och socialt normala i och med 

idealiseringen av den amerikanska civilreligionen (Mislin 2015, s. 828).   

 

Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen oftast bara berört en eller få aspekter 

av den amerikanska militären. Den har till exempel berört krig- och konflikt-

sammanhang och offentlig bön inom det militära. I den tidigare forskningen har oftast 

civilreligionens roll varit att utgöra den teori eller det teoretiska perspektiv varpå olika 

militära sammanhang har undersökts. I ytterligare andra fall har både det militära och 

civilreligion figurerat som infallsvinklar i större undersökningar med annan 

övergripande inriktning. Ett konstaterande av den sammanfattade överblicken av 

tidigare forskning är att det tycks saknas forskning om det övergripande civilreligiösa 

innehållet i den militära verksamheten och i synnerhet forskning om vad 

civilreligionens funktion inom en sådan verksamhet kan tänkas vara.  

Material 

Detta avsnitt presenterar det urval av tidigare forskning som kommer stå till grund för 

undersökningen. Den tidigare forskning som presenteras här kommer i slutet av 

avsnittet diskuteras tillsammans med den valda metoden. 

 

Manifest Destiny Adapted for 1990s’ War Discourse: Mission and Destiny Intertwined: 

Artikeln är skriven av författaren Roberta Coles och publicerades i tidskriften Sociology 

of religion år 2002. Artikeln är en analys av två amerikanska presidenters retorik i 

samband med utvalda konflikter som respektive president var involverad i. Retoriken 

analyseras och ställs i förhållande till presidenternas förtroende för den ideologi som 

finns nedskriven i dokumentet Manifest Destiny. I sin analys kommer författaren fram 
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till att de amerikanska presidenterna använder sig av civil religion (i synnerhet de 

civilreligiösa delarna som är integrerade i Manifest Destiny) för att underbygga sina 

krig (Coles 2002, s. 18). Artikelns relevans till uppsatsens ämne grundas på att den 

behandlar både det civilreligiösa ämnet och det militära i form av krig samt att den till 

viss del behandlade identitetsfrågor.  

 

Of the Lost and the Fallen: Ritual and the Religious Power of the American Soldier: 

Artikeln är författad utav Jonathan H. Ebel och publicerades i tidskriften Journal of 

religion år 2012. Artikeln är en undersökning av den rituella kulturen inom den militära, 

av krigets rituella funktion och av det militära och dess soldaters roll inom den 

amerikanska civilreligionen. Undersökningen genomförs genom fallstudier av två 

separata dödsfall av forna soldater. Ebel kommer fram till slutsatsen att det tycks vara 

alltför lätt att glömma bort att kroppen i en flaggdraperad kista eller under vita kors en 

gång i tiden var en person som fick lära sig att marschera, klippa sitt hår och raka sig 

efter bestämda regler (Ebel 2012, s. 250). Artikeln uppfyller de ställda kraven för 

relevans tack vare att den behandlar både det civilreligiösa ämnet och den militära 

verksamheten. Ytterligare relevans för användandet av artikeln tillförs eftersom den ger 

möjlighet till en inblick i civilreligionens inflytande över soldater och deras liv 

(identitetsskapande).  

 

War and national renewal: Civil religion and blood sacrifice in American culture: 

Artikeln är författad av Agnieszka Soltysik Monnet och publicerades i tidskriften 

European journal of american studies år 2012. Artikeln avhandlar en undersökning av 

villkoren för krigets funktion i att förnya känslan av en delad nationell identitet och ett 

gemensamt syfte. Undersökningen genomförs ur ett civilreligiöst perspektiv och med 

hjälp utav boken Blood sacrife and the nation, som framlägger tesen om att modern 

nationell samhörighet är beroende av blodsoffer. En viktig slutsats som framkommer av 

artikeln är den om att den enda sorts krig som skulle kunna skapa en äkta förnyelse av 

den nationella samhörigheten är ett krig som skulle kräva hundratusentals av liv 

(Monnet 2012, s. 13). Artikelns relevans avgörs av att den behandlar ämnena 

civilreligion och militär verksamhet samt att den även har en identitetsskapande aspekt.
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Diskussion av metod och material  

Valet av litteraturöversikt som metod avgjordes av att det upplevdes som det bästa sättet 

att generera ämnesrelaterat material av vetenskaplig karaktär på. Att använda sig av en 

litteraturöversikt som metod innebär dock både fördelar och nackdelar för uppsatsen 

och dess reliabilitet.  

- genom att bygga vidare på tidigare forskning undviks producering av ett redan 

genererat resultat.   

- litteratur som blivit peer reviewed är konstaterad vetenskaplig och besitter ett 

visst kvalitetsvärde.  

- det kan vara svårt att bilda sig en uppfattning om hur passande 

litteraturöversiktens resultat är för den egna undersökningen.  

- det kan finnas vissa problem med att på ett tydligt sätt relatera den utvalda 

litteraturen till varandra.  

- Valet av Discovery som söktjänst motiveras av att man på så sätt kunde generera 

de mest relevanta texterna ur en så stor databas som möjligt. En nackdel med 

valet av söktjänst kan dock vara att den genererade mer icke-relevant urval än 

till exempel en mer ämnesspecifik databas skulle ha gjort.  

Teori 

Under denna rubrik presenteras de teoretiska perspektiv som kommer användas i 

analysen för att belysa och tolka delar av studiens resultat. De teoretiska perspektiv som 

kommer användas är Bergers och Luckmanns tankar om den sociala verkligheten och 

den Sociala identitetsteori som presenteras av Geels och Wikström. 

 

Berger & Luckmann: den sociala verkligheten. 

Peter L. Berger och Thomas Luckmann lyfter i sin bok ”Kunskapssociologi: hur 

individen uppfattar och formar sin sociala verklighet” (2011) fram identiteten som ett 

fenomen som härstammar från den dialektiska relationen mellan den enskilda 

människan och samhället. Enligt dem förblir identiteten obegriplig så länge som den 

inte relateras till sin plats i en värld (Berger och Luckmann 2011, s. 202).  
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 Samhället beskrivs av Berger och Luckmann som en dialektisk process 

bestående av tre moment: externalisering, objektivering och internalisering. Sambandet 

mellan dessa moment utgör enligt dem den sociala världen (Berger och Luckmann 

2011, s. 153). Externalisering beskrivs som den process där människan konstruerar 

världen. All mänsklig tillvaro förklaras därmed också vara en pågående externalisering 

(Berger och Luckmann 2011, s. 123). Objektivering förklaras som den process där 

externaliseringen får en objektiv karaktär (Berger och Luckmann 2011, s. 77). Med 

andra ord kan objektivering beskrivas som en process där mänskliga känslor och tankar 

visar sig i produkter av mänsklig aktivitet (Berger & Luckmann 2011, s.48). 

Internalisering är den process där den enskilda människan övertar signifikanta andras 

roller, attityder och värld (Berger och Luckmann 2011, s. 156). Signifika andra är för 

Berger och Luckmann de människor som till störst del påverkar en individuell 

människas socialisation (Berger & Luckmann 2011, s. 176).  

 Berger och Luckmann benämner den process varpå människan blir del av 

samhällets objektiva värld (eller i specifika delar utav den) som socialisation (Berger 

och Luckmann 2011, s. 154). De anser att en socialisation aldrig avslutas eller blir 

fulländad (Berger och Luckmann 2011, s. 162). Berger och Luckmann beskriver den 

ultimata socialisationen som den som lyckas frambringa en villighet att offra sig för 

samhället (Berger och Luckmann 2011, s. 170). En misslyckad socialisation förknippas 

i stället med möjligheten till individualism (Berger och Luckmann 2011, s. 198). 

 

Social identitetsteori 

Antoon Geels och Owe Wikström presenterar i sin bok ”Den religiösa människan” 

(2017) en teori om social identitet. Teorin utvecklades under 70- och 80-talen utav 

sociologen Henri Tajfel och socialpsykologen John Turner. En förutsättning för teorin 

är att identiteten har två dimensioner. Den ena dimensionen är den sociala och den 

andra den personliga. Teorin förlägger den sociala identitetens ursprung hos de grupper 

som människan tillhör. Den personliga identitetens ursprung förläggs istället hos 

människans egna erfarenheter (Geels & Wikström 2017, ss. 72–73).  

 Begreppet självet är centralt för teorin. Självet sägs ha en ordningsgivande 

funktion för människans upplevelsevärld och dess innovationer. Självet beskrivs även 
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som reflekterande i och med att människan kan iaktta sitt eget beteende. Detta ger enligt 

teorin människan ett självmedvetande och en självuppfattning. Den enskilda 

människans självbild kan påverkas och modifieras i samspel med andra människor 

(Geels & Wikström 2017, s. 74).     

 Enligt Social identitetsteori har en människa ett flertal sociala identiteter. 

Var och en av dessa är kopplade till specifika grupper i samhället. För att en social 

identitet ska kunna inverka på en människas beteende krävs vissa förutsättningar. Den 

rådande sociala identiteten måste till att börja med finnas förankrad i människans 

personlighet, i självet. Den rådande sociala identiteten kallas inom teorin för innanför-

gruppen. En annan förutsättning är att beteendets omedelbara kontext möjliggör en 

jämförelse med andra grupper, så kallade utanför-grupper. Ytterligare en grundläggande 

förutsättning är att den sociala identiteten förstärks utav att innanför-gruppens likheter 

maximeras gentemot utanför-grupperna (Geels & Wikström 2017, s. 75).  

 Depersonalisation är ett sätt varpå man kan maximera likheter och 

skillnader mellan olika sociala grupper. Depersonalisation innebär att människan har 

benägenhet att lägga märke till andra inom den egna sociala gruppen – prototypen. 

Utanför-gruppens medlemmar stereotypiseras istället. Inom båda grupperna beviljas den 

sociala identiteten företräde gentemot den personliga identiteten. På så sätt minimeras 

skillnaderna mellan individerna inom en grupp samtidigt som skillnaderna gentemot 

andra grupper förstärks (Geels & Wikström 2017, s. 76).   

 Prototypiserande inom en grupp innebär att nya medlemmar till den 

särskilda gruppen behöver internalisera nya trosföreställningar, värderingar och normer. 

Även gruppens särskilda språkanvändning måste tas i beaktande. Därtill måste nya 

medlemmar på något sätt visa sin hängivenhet till gruppen och dess synsätt (Geels & 

Wikström 2017, s. 76).  Ett annat effektivt sätt för en grupp att särprägla sig själva från 

andra grupper är genom att synkronisera ett visst utseende hos sina medlemmar. Det 

kan handla om ett visst sorts skägg, en viss frisyr eller en viss klädsel (Geels & 

Wikström 2017, s. 77). Enligt Social identitetsteori kan osäkerhet kring identiteten 

förmå människor att anta beteenden som tros kunna förmildra denna osäkerhet. Ett sätt 

att göra detta på är genom att människan skildrar sig själv som en gruppmedlem. 

Grupptillhörigheten kan både tala om för människan vem han/hon är och hur denne bör 

bete sig. Prototypiserande grupper är enligt Social identitetsteori den mest effektiva 



 

15 

 

 

 

 

sortens grupp gällande att reducera osäkerhet kring identiteten (Geels & Wikström 

2017, s. 78).   

Resultat 

Amerikansk civilreligion och den amerikanska militären. 

Roberta Coles anser i sin artikel ”Manifest Destiny adapted for 1990’ war discourse: 

mission and destiny intertwined” (2002) att en nation är mer än den mark den besitter, 

dess befolkning och dess ekonomi. Enligt henne är en nation en inbillad gemenskap. 

Denna inbillade gemenskap har skapats av selektivt ihågkomna och förskönade 

händelser. Enligt Coles skildras dessa händelser via ursprungsmyter, heroiska 

berättelser och offentliga värden. Det är deras symboliska mening som grundlägger den 

nationella civilreligionen, menar hon. Coles definierar civilreligion som en uppsättning 

myter vars syfte är att skapa enighet. Civilreligionen gör detta genom att tillhandahålla 

ett gemensamt ”tak” över ett mångkulturellt samhälle. Samtidigt skänker den en 

meningsfull förklaring till samhällets existens. Coles menar att civilreligiösa myter 

ligger till grund för nationers självdefinition. De förklarar både hur och varför samhället 

skapades och motiverar dessutom medborgarnas handlingssätt. Därtill artikulerar de 

nationens status, roll och politik i relation till omvärlden (Coles 2002, s. 1). 

 Roberta Coles (2002) är av åsikten att den amerikanska civilreligionen kan 

hittas inom många offentliga sammanhang. Den passar dock enligt henne särskilt väl 

inom kontexten av konflikter. Coles anser att föreställningarna som ryms inom 

doktrinen Manifest Destiny är lämpliga för användning i just sådana kontexter. Manifest 

Destiny är en politisk doktrin som utvecklades under 1800-talet. Enligt Coles så bygger 

den på århundranden av civilreligiösa teman. Bland dessa teman finns tanken på 

Amerika som en överlägsen och utvald nation. Manifest Destiny är en anpassningsbar 

och motståndskraftig berättelse som passar för att rättfärdiga krig, skriver Coles (Coles 

2002, s. 2).       

 Coles anser att amerikanska presidenter historiskt sett har använt sig av 

civilreligion för att utföra sina krig och att dessa då särskilt har använt sig av Manifest 

Destinys civilreligiösa teman (Coles 2002, s. 18). Coles kopplar ihop Manifest Destiny 

med skapelsemyter. Hon beskriver dessa som berättelser med funktionen att 
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sammanlänka en befolkning med dennes historia, syfte och skyldigheter. Skapelsemyter 

har enligt Coles möjligheten att måla upp en önskad identitet och definiera önskvärda 

egenskaper hos ett folk genom att de ger mening till och motiverar deras handlingar. 

Vidare så menar Coles att det faktum att hjälten i Manifest Destiny är en nation och inte 

en enskild person gör det möjligt för alla nationens invånare att förknippa sig med (eller 

förringa) nationens överlägsna karaktär och medföljande kallelse (Coles 2002, s. 9). 

 Coles åsikt är att man genom att blanda politik och en känsla av moralisk 

skyldighet kan skapa en pliktkänsla hos den kollektiva gemenskapen. Den individuella 

identiteten undermineras då den nationella. Vilket i sig betyder att egenintresset 

undermineras behovet av att handla för allmänhetens skull. Ovannämnda strategi kan 

användas för att legitimera militära ingripanden. Via att göra det kan representantens 

ansvar för aktionens resultat flyttas över till en mer transcendent gestalt. Coles beskriver 

det hela som att den högste befälhavaren kan agera, men att agerandet endast är en 

åtlydnad av transcendenta värden eller befallningar, vilket gör agerandet till ett måste 

och därmed blir befälhavarens handling endast ett val mellan det goda eller det onda 

(Coles 2002, s. 13). Coles anser att de amerikanska medborgarna, trots att deras 

inställning till krig möjligtvis kan ha blivit mer sofistikerad och cynisk, fortfarande 

reagerar på sekelgamla myter (Coles 2002, s. 20).   

 Agnieszka Soltysik Monnet definierar i sin artikel ”War and national 

renewal: Civil religion and blood sacrifice in american culture” (2012) civilreligion som 

det sätt varpå nationella institutioner, ritualer och ideologier fungerar som en religion. 

Bland annat på det sätt som de tillhandahåller komponenter av transcendent känsla och 

sammanhang till det kollektiva. Soltysik Monnet menar att den nationella 

civilreligionen också vidhåller rätten att döda icke-medlemmar och att be de egna 

medlemmarna att dö för gruppen. Hon hävdar att det bara är nationalstaten som på 

laglig väg kan göra detta. Följaktligen menar hon att nationen kan sägas ha ersatt 

religionen angående den sociala organisationen av döden (Soltysik Monnet 2012, s. 3). 

 Soltysik Monnet skriver att en tjänst inom det militära ger ett priviligierat 

förhållande till den symboliska makten som kan kopplas till nationens suveränitet. Det 

priviligierade förhållandet sammanlänkar soldaterna med nationens mest heliga platser, 

objekt och händelser (Soltysik Monnet 2012, s. 9).  Enligt henne står det militära i ett 

särskilt förband med nationen och dess medborgare. Detta särskilda förband utlovar ett 
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löfte om privilegier som inte går att nå på någon annan väg. Hon förkunnar att det 

militära utgör en ovanlig roll inom nationen via dess funktion som strävar efter att 

särskilja sina medlemmar från nationens övriga medborgare (Soltysik Monnet, s. 10). 

Hon beskriver att soldater utgör nationens ”villiga offer” och jämför den militära 

institutionens utformning med en prästorder. Soldaterna väljs ut, tränas upp samt lever 

under särskilda förhållanden, regler och privilegier. Dessutom så binds de till den 

amerikanska nationen via en ed. Denna ed gör gällande soldatens förpliktelse till att 

skydda konstitutionen och lyda den amerikanska presidenten och dennes underordnade 

befälhavares order (Soltysik Monnet 2012, s. 9). Eden lyder som följande: 

 

 I, _____, do solemnly swear (or affirm) that I will support and defend the 

 Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic; that I 

 will bear true faith and allegiance to the same; and that I will obey the orders of 

 the President of the United States and the orders of the officers appointed over 

 me, according to regulations and the Uniform Code of Military Justice, So help 

 me God. (Soltysik Monnet 2012, s. 9). 

 

Eden består enligt Soltysik Monnet av en mix utav nationell och religiös retorik. Detta 

anser hon vara uppseendeväckande för en nation som har gjort separationen mellan 

kyrka och stat till en hörnsten i sin identitet. Det hela blir dock mindre 

uppseendeväckande om man tar till sig perspektivet av att staten och dess institutioner i 

sig är en sorts kyrklig verksamhet. En annan sak som Soltysik Monnet finner 

sensationell är det faktum att eden utelämnar all tydlig referens till soldaternas 

grundläggande ålägganden. Som hon ser det består dessa grundläggande ålägganden av 

rätten att döda och dö för nationens räkning. Det är enligt Soltysik Monnet dessa två 

grundläggande uppgifter som tydligaste skiljer soldaterna från sina medborgare. Edens 

löfte om att lyda presidenten och befälhavarnas order inbegriper på ett neutralt betonat 

sätt dessa uppgifter ändå, skriver hon. Soldaternas band till presidenten och därmed 

även till nationens högsta makt som en orsak till att det militära utgör en så pass laddad 

och eftertraktad plats inom nationen (Soltysik Monnet 2012, s. 9). 

 Jonathan H. Ebel förkunnar i sin artikel ”Of the Lost and the Fallen: Ritual 

and the Religious Power of the American Soldier” (2012) sin uppfattning om krig, 



 

18 

 

 

 

 

militär verksamhet och amerikansk civilreligion som separerade men relaterande rituella 

processer. Det gemensamma för dessa tre sammanhang är att de alla är inblandade i att 

forma soldater och i att skapa föreställningar om meningen med den militära 

tjänstgöringen (Ebel 2012, s. 225). Han beskriver den amerikanska militären som en 

exceptionellt sofistikerad ritualkultur. Han anser att man kan tolka den religiöst om man 

lägger betoning på dess sammanbindande gemenskap och dess tillhandahållande av en 

orienterande etik (Ebel 2012, s. 228).    

 Ebel hävdar att man ganska övertygande kan argumentera för att soldater i 

fullo är förkroppsligandet av den amerikanska civilreligionen. Han baserar bland annat 

detta på deras villighet att dö för nationen. Ebel noterar att den amerikanska nationen 

har en omfattande källa till mänskliga berättelser och levande symboler inom det 

militära. Han skriver att den amerikanska staten implicerar en kollektiv och ordnande 

etik, i form av en rituell värld, inom den militära. Det militära skapar sedan 

civilreligiösa adepter genom dessa ritualer. Ebel anser att dessa ritualer till stor del 

verkar utanför dess beskrivna syften (Ebel 2012, s. 247). Han förkunnar krig som 

nationens viktigaste ritual (Ebel 2012, s. 230).    

 Ebel menar att det militära inpräglar en kollektiv etik som underordnar 

den individuella identiteten. Det hela tar sin början under soldaternas grundläggande 

utbildning, där soldaterna blir etikens förkroppsligande genom att de får uniformer, 

förändrar sitt utseende, rangordnas samt får titlar adderade till sina ursprungliga namn. 

Nya frisyrer, kläder och namn symboliserar nya identiteter som förknippas med det 

militära sammanhanget, skriver han. Ebel hävdar att många av de soldater som dör i 

strid eller som veteraner begravs på platser där den kollektiva identiteten och 

enhetlighet prioriteras i sådan mån att deras gravar blir nästintill anonyma (Ebel 2012, s. 

228).       

 Det militära lär ut, värdesätter och funktionerar genom olika slags 

ordningsförhållanden. Helheten av det militära, från dess högste befälhavare (den 

amerikanske presidenten) ner till den nyaste rekryten är strukturerat på ett ordnat sätt. 

Ebel presenterar det militära fenomenet ”close-order drills” som ett exempel på den 

tydliga ordningsamma strukturen. Fenomenet går ut på att soldater i grupp marscherar 

unisont på order av en auktoritär gestalt. Han menar att efter omfattande träning så kan 

soldaterna genomföra dessa marscher med så stor precision att avståndet mellan dem 
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aldrig förändras och utan att en enda soldat tar ett enda felsteg. Ebel formulerarar den 

militära etiken och dess ritualers ultimata mål som skapandet av en stridande enhet vars 

medlemmar är villiga att dö (Ebel 2012, s. 229). Individer som agerat enligt den militära 

etiken förkunnas vara hjältar och martyrer och blir till förebilder som allmänheten kan 

se upp till och som andra soldater kan efterlikna (Ebel 2012, s. 231). Att nationer i det 

rituella och i det ”verkliga” tillägnar sig soldaters liv och död fortskrider obestritt och 

därmed även obemärkt, skriver Ebel. Han påpekar att det tycks vara allt för lätt att 

glömma bort att kroppen i en flaggdraperad kista eller under ett vitt kors en gång i tiden 

var en person som fick lära sig att marschera, klippa sitt hår och raka sig enligt 

bestämda regler (Ebel 2012, s. 250). 

Analys 

Genom det sammanställda resultatet har studiens första frågeställning angående hur den 

amerikanska civilreligionen visar sig inom USA:s militära verksamhet besvarats. Det 

här avsnittet ämnar besvara studiens övriga frågeställningar genom att resultatet 

sammanvävs och förklaras med hjälp av studiens teoretiska perspektiv. Avsnittet 

avslutas med en kort sammanfattning av vad som framkommit ur analysen.  

 

Hur kan den amerikanska civilreligionen inverka på föreställningar om den 

amerikanska soldaten? 

I resultatet presenterades tankar om att krig, det militära och den amerikanska 

civilreligionen alla är inblandade i att forma soldater och i att skapa förväntningar om 

den militära tjänstgöringen (Ebel 2012, s. 225). Det framkom också att den amerikanska 

nationen har en omfattade källa till berättelser och levande symboler inom det militära 

(Ebel 2012, s. 247) och att soldaternas band till den amerikanska presidenten och 

nationens högsta makt kan vara en orsak till att det militära utgör en laddad och 

eftertraktad plats inom nationen (Soltysik Monnet 2012, s. 9). En sammanställning av 

ovanstående tankar skulle kunna mynna ut i tolkningen att relationen mellan nation, 

civilreligion, militär verksamhet och soldatyrket tillsammans inverkar på föreställningar 

om de amerikanska soldaterna. En mer ingående analys av detta är möjlig genom att 

använda sig av Berger och Luckmanns begrepp objektivering.  
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 Berger och Luckmann beskriver objektivering som en del i den dialektiska 

process som skapar den sociala världen (Berger och Luckmann 2011, s. 153). 

Objektivering kan enligt dem ses som en process där mänskliga känslor och tankar visar 

sig i produkter av mänsklig aktivitet (Berger och Luckmann 2011, s. 48).  

 I resultatet framkom att Manifest Destiny är en politisk doktrin som 

bygger på civilreligiösa teman (Coles 2002, s. 2) och att denna doktrin har använts av 

amerikanska presidenter för att legitimera militär verksamhet (Coles 2002, s. 18). 

Manifest Destiny jämförs med skapelsemyter som beskrivs innehålla befogenhet att 

underbygga önskvärda identiteter och egenskaper hos människor (Coles 2002, s. 9). Det 

är möjligt att tolka Manifest Destiny som en samling av mänskliga känslor och tankar 

av civilreligiös karaktär. Det är därmed också möjligt att se de amerikanska soldaterna 

som produkter av civilreligiösa tankar och känslor. En sådan synvinkel skulle kunna 

stödjas av tanken om att individer som agerat enligt den militära etiken förkunnas vara 

hjältar och martyrer och blir till förebilder för allmänheten och för andra soldater (Ebel 

2012, s. 231). Genom att tolka Manifest Destiny som en samling av civilreligiösa 

känslor och tankar och genom att se de amerikanska soldaterna som civilreligiösa 

produkter är det rimligt att anta att Berger och Luckmanns begrepp objektivering skulle 

kunna förklara hur den amerikanska civilreligionen kan inverka på föreställningar om 

de amerikanska soldaterna. Ovanstående analys kan tydas som att det förekommer 

föreställda bilder av den amerikanska soldaten både inom nationen och inom den 

militära verksamheten samt att dessa föreställningar kan ha sitt ursprung i de 

civilreligiösa myter och ritualer som finns representerade inom det militära. Med andra 

ord skulle det hela kunna förklaras som att de amerikanska presidenterna använder sig 

av skapelsemyter för att skapa föreställningar om önskad identitet och önskvärda 

egenskaper. De låter sedan den amerikanska militären införliva dessa ideal hos de 

amerikanska soldaterna. Därefter förmedlar de amerikanska soldaterna dessa 

föreställningar till allmänheten och till andra soldater och blir på så sätt till förebilder. 

 Hitintills har analysen redovisat att civilreligion kan inverka på 

föreställningar om de amerikanska soldaterna via objektivering. Den sista 

frågeställningen riktar uppmärksamheten mot de amerikanska soldaternas identitet och 

på vilka sätt som denna kan tänkas påverkas av den amerikanska civilreligionen. 
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Hur kan den amerikanska civilreligionen påverka de amerikanska 

soldaternas identitet? 

Berger och Luckmann hävdar att identiteten härstammar från relationen mellan den 

enskilda människan och samhället. Enligt dem förblir identiteten obegriplig så länge 

som den inte relateras till sin plats i en värld (Berger & Luckmann 2011. S.202). Genom 

att använda Berger och Luckmanns ovanstående uppfattning som utgångspunkt i 

besvarandet av den sista frågeställningen kan det konstateras att de amerikanska 

soldaternas plats i den sociala världen måste lokaliseras innan några frågor om deras 

identitet kan besvaras.     

  Den första delen i denna analys som avser att besvara hur den 

amerikanska civilreligionen kan påverka de amerikanska soldaterna kommer att 

fokusera på hur den amerikanska nationen kan förklaras vara en social värld och hur 

man kan lokalisera soldaternas plats inom denna. Del två kommer rikta in sig på hur de 

amerikanska soldaternas identitet kan påverkas av deras plats i den sociala världen.  

 

Del 1: nationen som en social värld och soldaternas plats inom denna. 

Berger och Luckmann anser att den sociala världen utgörs av den dialektiska processen 

som består av externalisering, objektivering och internalisering (Berger & Luckmann 

2011, s. 153). Tanken på den sociala världen som en dialektisk process ger ett intressant 

perspektiv på Roberta Coles föreställning om den amerikanska nationen som en inbillad 

gemenskap (Coles 2002, s. 1).    

 Externalisering beskrivs av Berger och Luckmann som den process där 

människan skapar världen (Berger & Luckmann 2011, s. 123). Detta kan jämföras med 

Coles tanke om att nationen skapats genom selektivt ihågkomna och förskönande 

händelser (Coles 2002, s. 1). En tolkning som kan göras av Coles uppfattning är att 

nationen skapats genom mänsklig externalisering, det vill säga genom mänsklig tillvaro. 

 Vidare så talar Berger och Luckmann om objektivering (Berger & 

Luckmann 2011, s. 77, 48). I analysen har det tidigare framgått att det är möjligt att se 

de amerikanska soldaterna som objektiveringar av civilreligiösa tankar och känslor.

  Det tredje momentet i skapandet av den sociala världen är enligt Berger 

och Luckmann internalisering. Internalisering beskrivs som den process där den 



 

22 

 

 

 

 

enskilda människan övertar signifikanta andras roller, attityder och världar (Berger och 

Luckmann 2011, s. 156). Internalisering inom kontexten av uppsatsens område skulle 

kunna kopplas till soldaternas grundläggande utbildning. Ebel menar att soldaterna 

under sin utbildning blir till etikens förkroppsligande genom att de får uniformer, 

förändrar sitt utseende, rangordnas samt får titlar adderade till sina ursprungliga namn 

(Ebel 2012, s. 228).  Det är möjligt att tänka sig att den kollektiva etik som inpräglas i 

soldaterna är av civilreligiös karaktär. Idén om att den amerikanska civilreligionen 

inpräglas i soldaterna under deras utbildning kan jämföras med Berger och Luckmanns 

tanke om internalisering. Med andra ord kan man tolka det som att soldaterna 

internaliserar den amerikanska civilreligionen. Ovanstående resonemang om att det 

förekommer externalisering, objektivering och internalisering inom nationen utgör en 

förklaring till hur den amerikanska sådana skulle kunna förklaras som en social värld.

 Berger och Luckmann benämner den process varpå människan blir del av 

samhällets objektiva värld (eller i specifika delar utav den) som socialisation (Berger 

och Luckmann 2011. S.154). De beskriver den ultimata socialisationen som den som 

lyckas frambringa en villighet hos människan att offra sig för samhället (Berger och 

Luckmann 2011. S.170). Berger och Luckmanns tankar om socialisation går ganska 

enkelt att koppla samman med artikelförfattarnas tankar om den amerikanska militären. 

 Som tidigare påvisats så anser Ebel att den militära etiken och dess 

ritualers ultimata mål är skapandet av medlemmar som är villiga att dö (Ebel 2012. 

S.229). Även Soltysik Monnet är inne på samma spår när hon beskriver soldater som 

nationens ”villiga offer” (Soltysik Monnet 2012. S.9). Dessutom tycks ett 

grundläggande syfte inom det militära vara att undertrycka individualism (Ebel 2012. 

S.228). Ett tydligt exempel på att det militära föredrar en kollektiv identitet framför 

individualism är Ebels påstående om soldaternas individanonyma gravplatser (Ebel 

2012. S.228). Ett annat exempel på den individuella undanträngningen är Ebels 

beskrivning av det militära fenomenet ”close-order drills”. Förenandet av Ebel tankar 

om den amerikanska militären med Berger och Luckmanns teori om socialisationen 

skulle kunna tolkas som att det militära är den ultimata sådana. Ett sådant påstående kan 

grundas i det faktum att det militära både ämnar undantrycka individualism och skapa 

villiga dödsoffer. 
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  Soldaternas socialisation förklarar hur soldaternas plats kan lokaliseras i 

den sociala världen. Soldaternas plats i den sociala världen kan avgöras av var deras 

socialisation utspelar sig. En del av soldaternas socialisation utspelar sig inom den 

amerikanska militären.  Genom soldaternas socialisation kan soldaternas plats i den 

sociala världen lokaliseras till inom den militära gemenskapen. 

  

Del 2: den amerikanska militärens påverkan på de amerikanska soldaternas 

identitet. 

Nästa del av analysen kommer att inrikta sig på att förklara hur soldaternas identitet kan 

tänkas påverkas av den amerikanska militären. I den här delen förutsetts att den 

amerikanska nationen utgör en social värld och att soldaternas plats i den sociala 

världen är inom den amerikanska militären. Därutöver förutsetts att både den 

amerikanska nationen och den amerikanska militären är civilreligiös och därmed att den 

amerikanska soldatens identitet genom påverkan från nationen och det militära även 

påverkas av den amerikanska civilreligionen.    

 Inom Social identitetsteori anses den enskilda människans självbild kunna 

påverkas och modifieras i samspel med andra människor (Geels & Wikström 2017. 

S.74.). Teorin ger identiteten två dimensioner, den sociala och den personliga. Den 

sociala identitetens ursprung förläggs hos de grupper som människan tillhör (Geels & 

Wikström 2017. Ss.72–73). Genom att tänka sig att härkomsten för de amerikanska 

soldaternas sociala identitet är den amerikanska militären kan man vidare förstå att den 

enskilda soldatens identitet kan påverkas genom samspelet med människor inom det 

militära.      

 Uppfattningen inom Social identitetsteori är att människan har ett flertal 

sociala identiteter kopplade till olika grupper i samhället och att en social identitet kan 

ha inflytande över en människas beteende. Den sociala identitetens möjlighet att ha 

inflytande över individens beteende kräver dock vissa förutsättningar. Den sociala 

identitetsteorin lyfter fram tre sådana förutsättningar.    

 Den första förutsättningen är att den rådande sociala identiteten måste 

finnas förankrad i människans personlighet, självet. Den rådande sociala identiteten 

benämns inom teorin som innanför-gruppen (Geels & Wikström 2017, s. 75). Det har 
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tidigare i analysen framkommit att de amerikanska soldaterna lever i den sociala värld 

som nationen kan sägas utgöra och att de genom socialisationsprocessen har tilldelats en 

plats i denna sociala värld, det vill säga en plats inom den militära verksamheten. Det 

hela skulle kunna tolkas som att det militära, innanför-gruppen, finns förankrad i självet 

hos soldaten.      

 Den andra förutsättningen är att beteendets omedelbara kontext möjliggör 

en jämförelse med andra grupper, så kallade utanför-grupper (Geels & Wikström 2017, 

s. 75). Här är det möjligt med en återkoppling till Soltysik Monnets tankar om den 

amerikanska militärens unika roll inom nationen (Soltysik Monnet 2012, s. 10).  Enligt 

Soltysik Monnet är det soldaternas rätt att döda och dö för nationen som tydligast skiljer 

soldaterna från sina medborgare (Soltysik Monnet 2012, s. 9). Genom att jämföra 

soldaternas lagliga rättigheter att döda och dö för nationen med deras medborgares icke-

rätt till detsamma är det möjligt att se en särskiljning mellan de båda grupperna. 

 Den tredje förutsättningen för den sociala identitetens inverkan på 

individens beteende beskrivs som att den sociala identiteten förstärks utav att innanför-

gruppens likheter gentemot utanför-gruppen maximeras (Geels & Wikström 2017, s. 

75). Ett sätt att göra det på är genom depersonalisation. Depersonalisation beskrivs 

innebära att prototyper inom innanför-gruppen uppmärksammas samtidigt som utanför-

gruppen stereotypiseras, det vill säga att den sociala identiteten beviljas företräde 

gentemot den personliga varianten (Geels & Wikström 2017, s. 76).  En snabb tillbaka 

blick till Ebels tanke om att det militära inpräglar en kollektiv etik som underordnar den 

individuella identiteten (Ebel 2012, s. 228) visar på att den amerikanska militären är en 

prototypiserande grupp.     

 Prototypiserande inom en grupp innebär att nya medlemmar behöver 

internalisera nya trosföreställningar, värderingar och normer och på något sätt visa sin 

hängivenhet till gruppen och dess synsätt (Geels & Wikström 2017. S.76). Soltysik 

Monnet skriver att de amerikanska soldaterna väljs ut, tränas upp och lever under 

särskilda förhållanden, regler och privilegier. Hon menar dessutom att de binds till sin 

militära roll inom nationen via en ed (Soltysik Monnet 2012. S.9). Inom sammanhanget 

av den rådande analysen skulle den amerikanska civilreligionen kunna utgöra de 

trosföreställningar, värderingar och normer som internaliseras av soldaterna 

(medlemmarna) via det militära (innanför-gruppen). Därtill kan det hävdas att 
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soldaterna visar sin hängivenhet till innanför-gruppen genom den ed som de svär.

  Ett annat effektivt sätt varpå en grupp kan särprägla sig från andra 

grupper som lyfts fram inom Social identitetsteori är genom att synkronisera ett visst 

utseende hos sina medlemmar (Geels & Wikström 2017. S.77). Detta kan relativt enkelt 

kopplas till Ebel beskrivning av hur soldaterna under sin grundläggande utbildning ikläs 

uniform och förändrar sitt utseende (Ebel 2012. S.228).   

Diskussion 

Den tidigare forskningen på uppsatsens valda område visade sig vara marginell. Den 

forskning som genererades av litteraturöversikten tycktes inte ge en övergripande 

uppfattning om hur civilreligionen visar sig inom den militära verksamheten. Därav 

ansågs en sådan forskning behövas. Genom att sammanväva den tidigare forskning som 

uppfattades bidra med den mest relevanta kunskapen angående hur civilreligionen visar 

sig inom den militära verksamheten eftersträvades en mer övergripande bild av ämnet. 

Det är min personliga åsikt att den genomförda studien på ett bra sätt sammanfattar den 

kunskap som fanns tillgänglig vid studiens genomförande. 

 Ur det resultat som presenterats går att utläsa att den amerikanska 

civilreligionen finns närvarande inom USA:s militära verksamhet och att den 

amerikanska nationen, dess militär och dess soldater står i nära relation till varandra. 

Min samlande uppfattning är att USA skulle kunna beskrivas som en nation med 

civilreligiös självdefinition som instiftar en civilreligiös rituell värld inom sin militära 

verksamhet och att denna verksamhet i sin tur formar soldater till civilreligiösa 

förebilder. Enligt min tolkning så visar studiens analys att den amerikanska 

civilreligionen kan inverka på föreställningar om de amerikanska soldaterna och att 

detta är möjligt via objektivering. Min uppfattning är att det är möjligt att förklara den 

amerikanska nationen som en social värld. Jag upplever att det dessutom är möjligt att 

lokalisera soldaternas plats i den sociala världen till den militära verksamheten. 

Analysen visar enligt mig även att soldaternas identitet kan påverkas av den militära 

verksamheten genom depersonalisation och genom att soldaternas handlingssätt och 

utseende särskiljs gentemot nationens övriga befolkning.  

 Jag anser att studien utöver att ha besvarat de ställda forskningsfrågorna 

dessutom har bidragit till en inblick i det övergripande ämnesområdet. Arbetet utgör 
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också enligt mig ett exempel på att vidare fördjupning i ämnet är möjlig och behövlig. 

Arbetets metod i form utav en litteraturöversikt resulterade i att en avsaknad av 

ämnesrelaterad forskning upptäcktes och att bidrag till den avsaknaden kunde utformas. 

De teorier som användes visade sig lämpliga i besvarandet av forskningsfrågorna. Det 

är dock inte otänkbart att andra val av metod och teori hade kunnat visa sig vara lika 

eller till och med mer passande för studien.  

 

Slutsatser, avslutning och framtida forskning 

I inledningen gavs en kort introduktion till varför ämnet är ett spännande 

forskningsområde. Där lyftes fram att det kan anses passande med en studie som blickar 

åt motsatt håll mot vad samhällsdebattens vindar blåser. Den här studien har varit 

inriktad på civilreligion inom den amerikanska militärverksamheten. Av arbetet kan det 

dras följande slutsatser:  

- Den amerikanska civilreligionen visar sig inom den amerikanska militären bland 

annat via den nära relation som finns mellan nationen, militärverksamheten och 

soldaterna. 

- Den amerikanska civilreligionen kan inverka på föreställningar om den 

amerikanska soldaten via objektivering. 

- Den amerikanska civilreligionen kan påverka de amerikanska soldaternas 

identitet genom depersonalisation och synkroniserade utseenden.   

- Det finns behov av mer forskning inom ämnesområdet.  

- Det finns också ett behov av en sammanställning av den forskning som redan 

har genomförts inom området/relaterade områden.  

 

Ämnesområdet tycks vara i behov av framtida forskning. Den framtida forskningen 

skulle kunna inriktas på följande sätt: 

- En övergripande sammanställning av tidigare forskning. 

- En studie angående civilreligiösa uttryck inom någon annan nations militära 

verksamhet, till exempel den svenska.  
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- En jämförande studie mellan civilreligiösa uttryck inom den amerikanska 

militären och andra nationers motsvarigheter, till exempel mellan den 

amerikanska och den svenska.  

- En mer djupgående studie angående hur civilreligion kan påverka soldaters 

identitet och hur den påverkan kan visa sig i soldaternas handlingar 

- En kompletterande studie där de civilreligiösa uttryck i materialet som inte 

analyserades i det rådande arbetet belyses och tolkas, till exempel med hjälp av 

ett teoretiskt perspektiv som behandlar myter och ritualer.  
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