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Abstract 
The aim of this paper is to try Robert N. Bellahs theory of civil religion, within a Swedish 
societal context. Bellahs theory was designed in, and influenced by American culture. 
Therefore, the “translation” of Bellahs theory does not come without problems. A 
methodological discussion concludes with methods focusing on national self- conceptions. 
Through this method, the Swedish social democratic notion of the “folkhem” can be related to 
the notions included by “the American way of life”. The “folkhem” as well as “the American 
way of life” includes ideas of the nation, made up by specific historical events, in both 
nations. Those ideas are vital parts of the national self conception in both nations. Historical 
premises are constantly reborn through the rhetorical reinterpretation, and through the eyes of 
Bellah, the notion of the folkhem creates a national embracive, ethical value system. The 
notion of the folkhem still is viable in the Swedish society. Contemporary use of the folkhem- 
notion is discerned by the threats of globalization and neoliberlismic tendencies. In the light 
of these threats, the folkhem- notion includes the preservation of Puritanism ideals.  
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1 Inledning 

 

Det har hävdats att svenskarna har en religion utan att vara religiösa. Enligt många är detta 
en följd av att sekulariseringen dragit fram över Sverige – religionen har blivit privatiserad.    
Det sägs att den forna kristna kulturen har blivit nedbruten till oigenkännlighet i Sverige. 

Andra menar att svenskarna alltjämt har en religion, då deras religiösa tradition påverkar 

kulturen än idag. Vad man än har för åsikter i dessa frågor står en sak klart – att finna samtida 

företeelser som är bärare av ett idéhistoriskt eller religiöst arv är inte det lättaste. Rimligen 

finns det en större påverkan än vad vi till vardags anar. Att det är svårt att ana denna påverkan 

beror på att de traditioner, som en gång var en naturlig del i det svenska samhället, idag är 

tämligen osynliga då de är sammansatta av många och svårupptäckta element.1 Med denna 

uppsats vill jag göra ett försök att urskilja några av dessa svårupptäckta element.  

 

     Robert N Bellah utvecklade på 1960- talet sin egen definition av civilreligion. Bellahs 

forskning kring civilreligion i USA inbegrep sådana svårfångade företeelser, som bara kan 

finna förklaringar i nationens specifika historiska utveckling. Bellah hävdade bland annat att 

det i USA finns en (civil) religiös dimension som övergriper den stora religiösa splittringen. 

Han såg också en religiös dimension i den amerikanska politiken. Det är bland annat en 

dimension som givit förutsättningar för uttryck av en Gudom i de amerikanska presidenternas 

retorik. Här urskiljs än idag vanliga uttrycken i exempelvis ”God bless America” eller ”A 

nation under God” etc.2  

     Bellahs forskning bildar viktiga utgångspunkter för uppsatsens sökande efter en specifikt 

svensk civilreligion. I detta sökande hoppas jag kunna finna, och kanske avtäcka, de 

svårupptäckta element som genom tiden kan ha antagit en sekulär skepnad.  

 

    Själva begreppet civilreligion är myntat av Jean Jacques Rousseaus. I ”det sociala 

kontraktet” (1762) skrev Rousseau att statens sammanhållning skulle byggas på uppfattningar 

kring staten som helig. Rousseau såg detta som en nödvändighet för det samhälle som inte 

                                                                                                                                                         
 
1 Löfgren, Orvar. (2003) s.22 ff 
2 Bellah. Robert N. (1967) 
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längre hölls samman av traditionella religiösa band.3 Detta är begreppet civilreligions 

grundläggande betydelse. Det var först på 1960- talet som begreppet återaktualiserades på 

allvar. Bellah publicerade då artikeln ”civil religion in America”. En ivrig debatt uppstod, 

som allt sedan dess gått fram och tillbaka.4  

     I artikeln menade Bellah att, trots att studierna utgick ifrån en amerikansk samhällelig och 

historisk kontext, så är civilreligion en universell företeelse5. 

     Med denna uppsats avser jag inte huvudsakligen att pröva hållbarheten i detta påstående, 

däremot är uppsatsen till stora delar uppbyggd på diskussionen av vilka metoder som kan 

användas för att pröva detta påstående. Uppsatsens empiriska material utgår ifrån offentligt 

hållna tal av socialdemokratiska företrädare. En diskussion förs sedan kring hur en lämplig 

metod kan utvecklas för att kunna ställa socialdemokraternas retorik i relation till 

amerikanska presidenters retorik. Kan maktens uttryck visa samma typ av heliga, nationella 

självuppfattningar i ”socialdemokraternas Sverige” som i ”Bellahs USA”?  

1.1 

                                                                                                                                                        

Syfte & problemformuleringar 

     Syftet med denna uppsats är att pröva i vilken utsträckning den civilreligiösa teorin, sådan 

den utformats av Robert Bellah, kan appliceras på en svensk kontext. Nedanstående 

problemformuleringar avser verka som stödfrågor för att uppnå detta syfte: 

 

• Hur kan en metod för att översätta Bellahs teori till svenska förhållanden utarbetas? 

• Vad inom den socialdemokratiska retoriken kan urskiljas, som har beröringspunkter 

med innehållet i Bellahs teori? 

• Hur förändras dessa eventuella beröringspunkter över tid? 

• Vilka delar kan av Bellahs teori kan behållas och vilka måste modifieras eller  

överges i jämförelsen med Sverige? 

 
 
3 Marcella, Cristi (2001) s.15 
4 I bloggen ”The Immanent Frame” kan exempelvis debatten kring Charles Taylors ”A Secular Age” (2007) 
åskådliggöra hur denna debatt tar sig uttryck idag. http://www.ssrc.org/blogs/immanent_frame/2007/11/23/after-
durkheim/  (2008-09-20) 
5 Furseth, Inger, Repstad, Pål (2003) s. 142.  
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2 Metod och avgränsningar 
 

Syftet med den metod som beskrivs nedan, är att översätta Robert N Bellahs teori om  
 
c
 
ivilreligion till en svensk samhällelig kontext. I denna uppgift ingår också en diskussion  

kring hur en metod för att uppnå detta syfte kan utformas.  
 

     En utgångspunkt för uppsatsen är, för det första, Bellahs analyser av amerikanska 

presidenters retorik. I dessa analyser fann Bellah en religiös dimension, uttryckta i 

trosuppfattningar, symboler och ritualer.6 Bellah menade att, till fenomenet, liknande 

religiösa dimensioner kan finnas överallt, inte bara i USA. Detta påstående utgör den hypotes 

som uppsatsen bottnar i: att en liknande retorik eventuellt kan urskiljas i Sverige, men att 

denna retorik skiljer sig genom att referenser av Sveriges religiösa arv ”maskeras” i betydligt 

högre utsträckning. Utifrån denna grundläggande hypotes utgår uppsatsens empiriska material 

i svensk, offentlig socialdemokratisk retorik.  

    

     En metodologisk diskussion kring hur denna retorik kan analyseras förs dock innan 

analysen påbörjas. Det som ska leda fram till uppsatsens analysdel blir därför ett urval av vad 

som kan antas vara viktiga metodologiska hållpunkter. Den ovan nämnda hypotesen gör 

gällande att dessa hållpunkter rimligen handlar om historiska skeenden som skapat skilda 

premisser för ländernas (civil) religiösa utveckling och de uttryck denna kan ta.  

 

      En avgränsning sker således i beskrivningen av det som kan utgöra betydelsefulla, 

svenska ”historiska erfarenheter”. De idéhistoriska skeenden som här beskrivs kommer då att 

utgå ifrån vad som kan sägas rama in den svenska socialdemokratiska ideologin. Utifrån 

denna ram sker sedan ytterligare ett urval. Sistnämnda urval baseras på vad som kan förväntas 

vara viktiga ”käpphästar” i socialdemokratisk retorik. Den forskning som beskrivit 

framväxten av nationella självuppfattningar och identiteter kan sätta mina talanalyser i en 

bredare kontext. Därför breddar och kompletterar jag min metod med denna typ av litteratur. 

(se kap 2.2) 

  

                                                                                                                                                         
 
6 Bellah. Robert N. (1967) 
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    Bakåt i tiden begränsas min uppsats till att utgå ifrån Per Albin Hanssons så kallade 

Folkhemstal 1928. Därifrån rör jag mig framåt via Tage Erlanders tal till dagens 

socialdemokrati representerad av Göran Persson. Metoden kommer i många stycken fokusera 

på att finna ”det nationella”. Därför utgår jämförelserna både från tid och rum. Ett historiskt 

perspektiv kan bidra till att belysa hur nationens samlade symboler bildas och med tiden 

laddas med ett allt större känsloengagemang. I samma perspektiv urskiljs kanske också 

symboler som förlorat styrka men som plockas fram i sociala eller politiska kriser. Med detta 

perspektiv vill jag undvika att mäta och jämföra olika länders nationalkänsla. Tidsliga och 

rumsliga perspektivet kan medverka till att istället se på vilka arenor, vilka former eller hur 

fokus av ”det nationella” skiftar mellan nationer. Detta utgör en rättvisare grund för 

jämförelser av nationella identitetsuttryck.7

 

     Det partipolitiska valet faller vidare på socialdemokraterna då dessa haft en dominerande 

roll i den svenska politiken under 1900- talet.8 Det handlar då om parlamentarisk röststyrka. 

Samhällets medborgare – ”publiken” i egenskap av ”kollektiv identitet” är av vikt i mitt 

analysmaterial. Det handlar här också om att utifrån en o samma särskilda ideologi kunna se 

på användningen av identitetsbildande symboler. Den allmänna rösträttens införande 1945 

torde vidare ha ökat den politiska likställigheten. Tyngdpunkterna i min analys kommer också 

att vila på dessa förutsättningar där merparten av talen är hållna efter 1945. 

 

     Den metod som ovan beskrivs bygger alltså till stora på de grundläggande val Robert 

Bellah gjorde för att kunna påvisa sin teori kring en existerande civilreligion i USA. För att 

kunna komma vidare i metoden måste ytterligare steg tas i tolkningen av Bellahs teori. Det är 

i artikeln ”Civil Religion In America”9 som Bellah för första gången väcker tanken på en 

amerikansk civilreligion. Här kan man se de argument som Bellah här lägger fram för sin 

teori. En kortfattad beskrivning Bellahs metod är till att börja med redan genomgången – det 

vill säga hur Bellah utgår ifrån amerikanska presidenters offentliga retorik. Analyserna bygger 

sedan på de amerikanska historiska skeenden som kan sägas ha möjliggjort den typ av retorik 

som Bellah analyserar. Bellah talar här om ”the American way of life” – nationens specifika 

historiska premisser som bildat de amerikanska nationella självuppfattningarna. I ”The 

                                                                                                                                                         
 
7 Löfgren, Orvar (2003) s.25,26 
8 Socialdemokraterna har varit i regeringsställning 1932-1976, 1982-1991 och 1994-2006 
9Bellah. Robert N. (1967) (2008-09-20) 
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Broken Covenant” utvecklar sedan Bellah dessa tankar. Här går Bellah djupare in på 

amerikansk civilreligion och de nationella mytologiska djupstrukturer som stödjer denna. En 

viktig tanke kommer fram som hävdar att, via civilreligion tolkas folkets gemensamma 

historia i ljuset av en transcendent verklighet (se definition kap 2.1). Ovanstående kan nu 

tillsvidare bilda en mycket kort sammanfattning av hur Bellah byggt upp sin teori. Detta 

bildar grunderna för hur denna uppsats metod sedan byggs upp. Nedanstående avsnitt går 

närmare in på de grundläggande element som jag avser utveckla, och eventuellt omarbeta 

genom min metod.  

2.1 

                                                                                                                                                        

Civilreligionens bärande delar 

     Bellahs teori kring civilreligion är stor och innehållsrik. Då den spänner från det sena 

1960- talet och framåt så har teorin med tiden kompletterats och vidgats. Detta breddande av 

begreppet är rimligen föranlett av den livliga debatt kring amerikansk civilreligion som 

uppstod på 1970-och 1980- talen. Att göra en sammanfattning av de viktigaste och bärande 

delarna i teorin är dock möjlig. Det genomgående temat i Bellahs teori är att, i det moderna 

samhället utgör civilreligion ett alternativt sätt att ge identitet och mening åt samhället. Hans 

definition lyder enligt följande: 
 

”(civilreligion är) en uppsättning religiösa trosriktningar, symboler och 

ritualer som vuxit fram ur de amerikanska historiska erfarenheterna, 

tolkade utifrån en transcendent dimension”10

 

     Denna grundläggande definition har, som vi redan sett, en komplex metod bakom sig. Att 

bena ut de bärande delarna för ovanstående definition kan förenkla och ge ett konkretare 

underlag för min senare analys. Nedanstående punkter är utvalda:  

 

 

 

 

 

 
 
10 Mc. Guire, Meredith B. (2002) s.202 
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(i) Civilreligion har en profetisk funktion11 

(ii) Civilreligion tolkar nationens historia utifrån ljuset av en transcendent 

verklighet12 

(iii) Civilreligion är politikens religiösa dimension utan att vara ekvivalent med 

politik13 

(iv) Civilreligion är en offentlig religiös dimension som visar sig i trossatser, 

symboler och ritualer.14 

(v) Civilreligion fungerar som en viktig sammanhållande faktor i såväl religiös 

mångfald som politisk.15 

 

     Bellahs teori kommer i uppsatsens analysdel, utifrån ovanstående punkter, att diskuteras 

gentemot specifikt svenska förhållanden. Utifrån de skillnader som finns mellan USA och 

Sverige är min hypotes att Bellahs teori inte är fullt anpassningsbar till svenska förhållanden. 

Så länge denna hypotes riktig kommer ett behov att modifiera Bellahs teorier att finnas. De 

modifieringar som eventuellt görs noterar jag i diskussionen där jag också motiverar varför 

dylik modifiering är nödvändig i analyser av civilreligion i svensk kontext. 

 

2.1.1 Civilreligionens universalism 

     Härigenom måste man då söka efter relevanta svenska ”historiska erfarenheter”. De 

amerikanska särpräglande historiska erfarenheterna var också något som var helt 

grundläggande i Bellahs egen definition. När Bellah talade om en ”civilreligionens 

universalism” så menade han inte att civilreligionen tar sig samma uttryck oavsett vart man 

befinner sig. Istället syftade han på fenomenet i sig. Om man återvänder till Bellahs definition 

                                                                                                                                                         
 
11 Furseth, Inger, Repstad, Pål. (2005) s.142. Värt att notera här är också Martin E Martys resonemang kring att 
civilreligion kan delas upp i två delar. Marty skiljer då mellan en profetisk och en prästerlig funktion. Den 
profetiska funktionen gör nationen uppmärksam på kränkningar mot de ideal som civilreligion innefattas utav. 
Den prästerliga versionen innebär snarare en form av religiös nationalism. Den senare versionen framhäver 
nationens prestationer och överlägsenhet. Den profetiska versionen hänvisar istället till något som ligger inom en 
transcendent sfär (se kap 2.1.1). Av avgränsningsskäl kommer de former som påminner om Martys beskrivning 
av den prästerliga civilreligionen att uteslutas i den senare analysen.  
12 Bellah, Robert N. (1975), s.14f  
13 Träskbacka, Bror (1987), s8f 
14 Bellah, Robert N. (1975), s.xii 
15 Bellah, Robert N. (1967), s. 4. 
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så är civilreligion alltså ”en uppsättning religiösa trosriktningar, symboler och ritualer”16 

Dessa var sedan utvecklade genom de amerikanska historiska erfarenheterna och härigenom 

gavs att de kunde tolkas ”utifrån en transcendent dimension”. Att utifrån detta utveckla teorier 

kring vilka trosriktningar symboler och ritualer som vuxit fram genom svenska historiska 

erfarenheter känns då som ett naturligt steg. Det något mer invecklade ”transcendent 

dimension” kräver dock en något närmare genomgång. Bellah menar att civilreligionens 

”mest centrala lära är att nationen i sig står under ett transcendentalt dömande organ, och har 

ett värde så länge som nationen erkänner en högre lag”.17 Detta är en kärna i fenomenet 

civilreligion i sig. Det är denna uppfattning om att nationen i sig är stående under en högre 

makt som Bellah avser med sin universalism. Denna ”transcendenta dimension” och denna 

”högre lag” kan enligt Bellah, via nationen i sig, återfinnas överallt.  

 

     Just här kan, kanske den största, problematiken i översättningen av Bellahs teori 

blottläggas. När Bellah talade om ”transcendent dimension” i USA så kom han att ganska 

specifikt avse det exodustema som han utvecklade. Det vill säga tanken på de amerikanska 

invånarna som ”ett utvalt folk” och nationen som ”det förlovade landet”. Denna specifika 

premiss blir orimlig att utgå ifrån då man talar om Sverige – förutsättningar för religiös 

utveckling har helt enkelt varit så vitt skilda i de båda nationerna. Religiösa referenser har 

inte samma förutsättningar och torde därför skilja sig i uttrycken. (se kap. 5) 

 

     Det som tycks vara en nödvändig förutsättning för studiet av civilreligion i Sverige är att 

gå till det som Bellah menade var kärnan i civilreligion. Det är denna kärna som också 

motiverade hans tankar kring civilreligionens universalism. Denna djupare innebörd måste 

vidare, i Sverige utgå ifrån vad som är kopplat till nationens specifika historiska erfarenheter. 

Analysen av de politiska talarnas retorik kan sedan eventuellt berätta vad i dessa som står i 

samklang med något som kan benämnas ”transcendent sfär”. Det vill säga något som utifrån 

särskilda historiska erfarenheter kan betecknas vara stående som ”högre lag” och är moraliskt 

normgivande utifrån specifika svenska premisser.  

 

                                                                                                                                                         
 
16 Mc. Guire, Meredith B. (2002) s.202 
17 Lejon, Kjell O. (2003) s.73 
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     Vidare finns det då skäl att söka efter vad som utgör ”nationell identitet” i Sverige. På 

något sätt måste vidare metodologiska utgångspunkter utgå ifrån tidigare forskning kring 

nationell självuppfattning. Den forskning som behandlar utveckling av sådana identiteter 

finner också stora beröringspunkter med det som Bellah betecknade mytologiska strukturer.18 

Bellahs teorier är i övrigt mycket innefattande av det som kallas nationella identiteter. I hans 

fall är de dock, som nämnt, förlagda till USA. När jag i denna uppsats utgår ifrån 

civilreligionens svenska premisser kommer jag till stora delar att beskriva utveckling av 

nationella identiteter och självuppfattning. Nedanstående två avsnitt behandlar två exempel på 

studiet av just en sådan utveckling 

     

2.1.2             Nationella Nyckelsymboler 

     Av de författare som jag anknyter till i diskussionen kring ”nationella identiteter” återfinns 

bland andra Ulf Sander. Sander beskriver hur diverse nationellt, historiskt särpräglade 

djupstrukturer är de svårupptäckta element som bildar vad som kan kallas för ”svenskhet” – 

den nationella självbilden och identiteten inom nationen Sverige.19 Sherry Ortners20 forskning 

kring det som hon benämner nyckelsymboler blir vidare användbar för utvecklingen av min 

metod. Nyckelsymboler används av Ortner som begrepp för att beskriva de sammanfattande 

symboler som ger nationen självbild och identitet. Dessa har kvalitativ innebörd i dess 

meningsskapande funktioner. Enligt Ortner har dessa nyckelsymboler haft uppenbart värde i 

politiskt propaganda eller för andra legitimerande syften. De har nämligen den tacksamma 

egenskapen att kunna väcka positiva associationer hos de breda folklagren.  

 

     Genom att studera dessa nyckelsymboler kan man enligt Ortner upptäcka den historiska 

betydelsen i offentligheten. Metoden syftar alltså till att komplettera Bellahs teori med dessa 

nyckelsymboler, för att koppla dessa till de ”svårupptäckta element” såsom Sander omtalar 

dem. 

 

                                                                                                                                                         
 
18 Westberg, Jacob (2003) s.21 
19 Sander, Åke (1981) s.208,209 
20 Ortner, Sherry B. (1973), s1338-1341  
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     Mosse21 menar med liknande resonemang som Sander för att nationalismen och de 

kulturella uttryck den tar sig i moderna samhällen bär på ett arv från det religiöst förflutna. 

När religionen tappade i inflytande i 1800- talets sekularisering fördes dess former istället 

vidare till fosterlandet och religionen antog en nationalistisk ”förklädnad”. Nationalismen 

blev på så sätt ”en sekulariserad religion”, en världsåskådning som precis som den 

konventionella religionen byggs upp utav myter och symboler.  

 

2.1.3             Existentiellt historiebruk 

     Då man talar om skapandet av nationell självbild och identitet så kommer man in på 

områden som i delar går in i ett historievetenskapligt såväl som etnologiskt, antropologiskt 

fält. Inom historievetenskapen kan exempelvis olika former av historiebruk vara föremål för 

forskning även inom etnologi eller antropologi. Historieforskaren Ulf Zander skriver om 

existentiellt historiebruk. Detta är kopplat till individuella såväl som kollektiva identiteter och 

minnen. Det handlar om ett behov hos människan att känna sig delaktig i ett större historiskt 

perspektiv, här talas det om en ”kollektiv minnesfunktion”. Behovet tar sig uttryck i riter som 

till exempel historiska evenemang och jubileer eller monumentinvigningar. Det är i denna 

offentlighet som ett empiriskt material i huvudsak står att finna. En hastig 

moderniseringsprocess kan leda till att samhället får ett allt större behov av att knyta 

kontakten med sitt förflutna i ursprung och traditioner. Hot och andra oroligheter i samhället 

kan vidare också leda till att ett sådant behov ökar och ett sökande efter hur tidigare 

generationer klarat liknande prövningar. Yttre hot kan på det sättet bidra till ett ökat behov av 

sammanhållning, vilken i sin tur bygger på historisk grund.22

 

     Enligt denna beskrivning av existentiellt historiebruk är den i mångt och mycket jämförbar 

med hur forskare uppfattat civilreligion. Ökat behov av sammanhållning leder till ett ökat 

existentiellt historiebruk. Vad man kan finna under sådana omständigheter, då yttre hot 

föreligger, torde således kunna förtälja något om vilka element som ligger och pyr under ytan.  

 

                                                                                                                                                         
 
21 Mosse, George L. (1999), s.214f 
22 Zander, Ulf (2001) s.54 
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3 Tidigare Forskning 

Övergripande handlar civilreligiös teori om religion i offentlig sfär.23 Detta gör att  
 
förhållandet är föremål för forskning även inom statsvetenskapen, åtminstone om man, med  
 
offentlig sfär, avser statsapparaten. Magnus Hagevis forskning har exempelvis inriktat sig på 

relationen religion - politik med utgångspunkterna i statsvetenskaplig teoribildning. Jan 

Hjärpe24 har bidragit med forskning inriktad på samma intresseområde utifrån ett 

religionsvetenskapligt perspektiv. Här kan de olika vetenskapsdisciplinerna dra nytta av 

varandras tidigare forskning utan problem. Här finns också ett rikt utbud i den tidigare 

forskningen. Söker man efter forskning som mer specifikt riktar in sig på själva begreppet 

civilreligion blir utbudet desto fattigare25, särskilt med avseende på civilreligion utanför 

USA:s gränser. Det finns dock viss forskning som studerat civilreligiösa uttryck i Norden 

utgående ifrån Bellahs teori. Bland annat Furseth har studerat uttrycken i Norge26, Lipponen 

har studerat förhållandet i Sverige inriktat på neonationalistiska rörelser. Demerath27 menar 

att Sverige kan vara ett av de få samhällen i världen där den förekommande civilreligionen 

har väldigt marginell relation till konventionell religion. Nationens heliga självuppfattningar 

cirkulerar istället enligt Demerath kring det svenska välfärdsarrangemanget. Begreppet 

civilreligion tycks vidare vara väldigt tätt förknippat med Robert Bellah.28 Det är därför 

rimligt att forskning i samma tradition, eller i enlighet med och/eller oberoende av Bellahs 

resonemang, bedrivits i större utsträckning än vad jag utifrån tidsbegränsningar klarar 

åskådliggöra. Forskningen kan då ha gått under statsvetenskaplig eller religionsvetenskaplig 

flagg, och behandlat förhållandet religion – politik, religion – samhälle, religion – 

modernisering och sekularisering etc. I ett större perspektiv handlar sistnämnda relationerna 

                                                                                                                                                         
 
23 Se exempelvis: Furseth, Inger, Repstad. Pål (2005) s.137-150 
24 Se exempelvis: Hjärpe, Jan som i flertalet artiklar påvisar att man via politiken, särskilt i fall då yttre hot 
föreligger, kan se hur exempelvis gemenskapen inom en nation svetsas samman genom gränsdragning mot ”de 
andra”. På så sätt ges nationen identitet. Hjärpe propagerar för att studiet av religion bör ske ur 
socialantropologisk vinkel.  
25 En sökning på libris ger tolv träffar (2008-05-22), något som kanske kan skvallra om påståendets belägg.  
26 Furseth fann endast låg frekvens av civilreligiösa uttryck, vilka endast höjdes måttligt i händelsen av nationell 
kris som exempelvis Tysklands ockupering av Norge 1940.  
27 Demerath III, Nicholas Jay (2000) s.133ff 
28 Se exempelvis: McGuire, Meredith B. (2002) eller Furseth. Inger, Repstad, Pål. (2005). Båda är 
religionssociologiska översiktsverk som i beskrivningen av civilreligion i princip går direkt till beskrivningen av 
Bellah, och sedan har omfattande beskrivningar utifrån hans teorier.  
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om nationens identitet och självuppfattningar vilka också är centrala teman i Bellahs 

sociologiska teori. Sådana teorier kan leda till vad som vanligen belyses inom etnologi och 

antropologi – vetenskapsgrenar som alltså också bör tas i beaktande för att kunna säga något 

om forskningsläget och som bildar grunden för min diskussion. Alf Arvidsson29 har 

exempelvis inom ramarna för folkloristik benämnt sådana fenomen, som bland annat påpekats 

av Hjärpe, handlandes om att definiera grupper eller nationer genom berättande. Forskning 

inom dessa eller snarliknande områden är vidare betydelsefull för förståelsen av civilreligion 

på flera plan. Sherry Ortner är då redan nämnd såväl som George L Moss (se kap 2.2.2). Billy 

Ehn, Jonas Frykman och Orvar Löfgren har stått för mycket av folklivsforskningen inom de 

svenska gränserna. Bland annat i boken ”Försvenskningen av Sverige” har de tre forskarna 

samarbetat kring ett projekt att kartlägga den svenska nationens självförståelse. I detta berörs 

delvis även hur socialdemokratin har medverkat till sådan självförståelse.30 Ulf Zander31 har 

med historievetenskapliga utgångspunkter bidragit till förståelse av det som handlar om 

nationens självförståelse och identitet, genom att titta på olika former av historiebruk.  

 

                                                                                                                                                         
 
29 Arvidsson, Alf  (1999). s.32 ff. 
30 Ehn, Billy, Frykman, Jonas, Löfgren, Orvar (1993)  
31 Zander, Ulf (1993) 
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4 Att studera Civilreligion 

I och med att ett större fokus i uppsatsens empiriska material kommer att behandla tiden  
 
efter 1980- talet, så är det relevant att säga något om den religiösa revitalisering som kunde 

urskiljas mot slutet av 1970- talet. Det är relevant även på grund av att Bellah utvecklade sina 

teorier just i denna kontext.  

4.1 

                                                                                                                                                        

     Religiös revitalisering  

     Från 1800- talet har modernisering och sekularisering tagit stor plats i 

samhällsvetenskapen. Teorier om hur moderniseringen kunde påverka religion antogs mer 

eller mindre godtyckligt, och efterhand så började också intresset för religion och politik att 

sina ut i forskningen. Det tycktes därmed som om att antagandena om sekulariseringens allt 

större utbredning blev så självklar att denna i stort inte behövde undersökas empiriskt. Den 

enighet som rådde härom bestod fram till slutet av 1970- talet och början av 1980- talet. Då 

kunde man se en revitalisering av religion i den offentliga sfären. I och med detta började man 

få upp ögonen för att differentiering inte bara innebär att religion endast kan förekomma i 

privatsfären utan även vara inblandad i den offentliga sfären.32 Den kontext som Bellah 

utvecklade sina teorier i, det vill säga en amerikansk samhällskontext, är speciell i den 

bemärkelse att det amerikanska samhället präglats av en specifik och kraftfull dynamik. Detta 

beskrivs vidare i kap 5. En religiös revitalisering kunde urskiljas även i de västeuropeiska 

länderna, men det är rimligt att uttrycken, utifrån denna, kunde skilja sig just på grund av en 

särpräglad dynamik i USA.  

 

 

 

 

 
 
32 Hagevi, Magnus (2005) s.16.f 
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4.2 

                                                                                                                                                        

     Myt och memorat 

     Robert Bellah talade om mytologiska djupstrukturer som element i den amerikanska 

civilreligionen. I USA har dessa kunnat komma i ljuset beroende på olika religio- politiska 

förutsättningar. Den religiösa revitalisering, som ovan är beskriven är en sådan förutsättning. 

De myter som plockas fram utifrån den amerikanska historien bildade viktiga analytiska 

utgångspunkter för Bellah.33 De talanalyser som görs i uppsatsens analysdel kommer att 

försöka finna nationella myter i den socialdemokratiska retoriken. Detta är något som kan 

avslöja något om ”heliga” uppfattningar av historiska skeenden. Därför finns här nu också ett 

behov att titta något närmare på begreppet myt.  

 

     Arvidsson diskuterar skillnaden mellan myt i bemärkelsen osant och myt i bemärkelsen 

normativa berättelser. I sistnämnda bemärkelse omfattar begreppet myt 

 
 ”en berättelse om ursprung som ger individer en känsla av samhörighet med andra 

människor, som ger motiv för bestämda handlingar, legitimerar specifika 

institutioner och framställer vissa beteenden, känslor och normer som naturliga, 

eviga och nödvändiga”.34  

 

     En definition av Meyer gör på liknande sätt gällande att myt handlar om ”de fundamentala 

berättelser som skapar ett samhälle och som formar identiteten hos dess invånare”.35  Som 

Robert Bellah fann att civilreligion har som funktion att legitimera händelser i tidig 

amerikansk historia och förnya dessa händelser idag, menar exempelvis även Arvidsson och 

Meyer att myten är en omformulering av historien för att via denna skapa mening åt världen i 

dag. Bascom36 diskuterar också skillnaden mellan ”sanna” och ”osanna” myter. Hans 

definition menar på samma sätt som ovanstående att myt förmedlas genom prosaiska 

berättelser som anses vara sanna i det samhälle de berättas i.  

 

     Med tanke på uppsatsens begränsning avseende historisk tid är det vidare aktuellt att skilja 

mellan myt och så kallade memorat. Den beskrivna innebörden av ”myt” bör jämföras med, 
 

 
33 Lejon, Kjell O. (2003) s. 43-45 
34 Arvidsson, Stefan (2000) s.18 
35 Meyer, Jeffrey F. (2001) s. 11 
36 Csapo, Erik (2005) s.3 
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och ställas mot vad som kallas ”memorat”. I jämförelsen mellan myten och memoratet är 

sistnämnda yngre än myten. Memoratet är en berättelse som kommer ifrån upplevda minnen 

av personer eller företeelser och är i de ideala fallen fattigare rent episkt än vad myten är. Det 

som jag avser söka i den politiska retoriken – uttryck som kan härledas i mytologiska aspekter 

ur den nationellt särpräglade identiteten och dess historia – kommer rimligen att finna 

memorat i större utsträckning än myter i ovan nämnda bemärkelser. Det finns dock ett 

mönster i berättelser i memoratet som sedermera skapar myten. Myten kan från början ha varit 

memorat men som redan första gången det berättats färgats av ett mytologiskt mönster. 

Memoratet fylls av detaljer och motiv som är präglat av diverse föreställningar och 

stämningar som upplevelsen skulle kunna härledas till. Denna härledning hör ihop med den 

tradition och det samhälle med dess historia som berättelsen äger rum i. Ofta sker denna 

prägling av berättelsen helt omedvetet. På det sättet är memorat besläktat med myt.37    
 

 

 

                                                                                                                                                         
 
37 Af Klintberg, Bengt (1973) s.115.116 

 15



 

5 Amerikanska respektive Svenska premisser 

Bellah hävdar, vilket redan nämnts, i The Broken Covenant38, att alla nationer, inte bara  
 
USA, har en civilreligion. Men det som diskuterats i uppsatsens metodkapitel gör gällande att 

civilreligion som universell företeelse inte kan tolkas utifrån samma premisser i Sverige, som 

i USA. I USA lokaliseras de specifika premisserna för civilreligionen, enligt Bellah, till 

landets heliga skrifter som t.ex. oavhängighetsförklaringen, helgdagarna och nationella 

begravningsplatser och historiska monument.39 Detta skedde också på basis av en 

revitalisering av religion i offentlig sfär. Här utvecklade alltså Bellah de teorier kring 

civilreligion som han publicerat redan på 1960- talet.  För att utveckla resonemangen kring de 

specifika amerikanska premisserna finns det skäl att vidare uppehålla sig vid det som tidigare 

beskrivits kring religiös revitalisering.   

 

5.1 

                                                                                                                                                        

Civilreligionens Amerikanska premisser 

    På ett mer precist plan kom en religiös revitalisering att ta sig uttryck genom 

neokonservativa rörelser. Under 1970- talet fick dessa ett tydligt uttryck i det amerikanska 

samhället. Det som uttryckte var bland annat att man ville återföra USA in på ”den gamla 

vägen”. Tanken på det kristna Amerika blev här tydlig. Bellah beskrev hur det efter 

Vietnamkriget fanns försök att plocka upp splittrade delar, som den kristna högervågen ansåg 

hade byggt förbundet mellan Gud och USA.  

 

     Civilreligion ökade sedan under Ronald Reagans regeringsperiod – den amerikanska 

självkänslan skulle byggas upp igen. En civilreligiös linje som också fördes av efterträdaren 

George Bush. Under Bill Clintons presidentperiod kunde man dock se en nedgång i 

civilreligionens explicita uttryck. Gudsbilden blev mer diffus – Clinton hade inte samma 

kristocentriska drag som Reagan eller Bush befattade sig med. Specifikt kristna trossatser 

 
 
38 Bellah, Robert N. (1975) xii.  
39 Bellah, Robert N. (1975) xii.  
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förekom inte i samma utsträckning hos Clinton och den politiska samkligheten var högre. 

Däremot kunde civilreligiösa tendenser urskiljas även hos Clinton, framförallt tanken på USA 

som ett trons folk med ett speciellt förhållande till Gud.40 Detta är uttryck i politisk offentlig 

sfär som är mycket speciellt för USA, åtminstone i jämförelser med övriga västvärlden. De 

faktorer som lagt ut förutsättningarna för detta är många och mycket komplexa. Nedan görs 

dock ett försök att summera något som tycks vara ett centralt samlingsbegrepp avseende detta 

– ”The American way of life”. Bellah själv påpekade visserligen starkt att civilreligion inte 

handlar om ett generaliserande, religiöst hyllande av ”The American Way of life”.  Däremot 

så avser nedanstående beskrivning att snarare kunna utgöra ytterligare en ”brygga” i en 

metodologisk översättning. Den beskrivning som nu följer är betydelsefull då den ger 

förklaringar till varför religiösa uttryck kan bli så explicita i amerikansk offentlig, politisk 

retorik. 

 

5.1.1 The American Way of Life 

     I USA finns det ett allmänt bekant uttryck som lyder “The American dream”, samma 

uttryck betecknar vad som också brukar kallas “The American Way of Life”. Dess innehåll är 

som redan nämnts mycket komplext, och denna uppsats finner inte tidsresurser att till fullo 

utveckla detta innehåll. Däremot så tycks det redan nu finnas ett behov av att försöka 

sammanfatta dessa tankar. Detta behov tycks nödvändigt då ”The American Way of life” ger 

förklaringar till religionens påverkan på demokratin och demokratins påverkan på 

religionen.41  

 

     När Bellah analyserade presidenters installationstal fann han att uttryck av ”Gud” i princip 

alltid förekom, vid flertalet tillfällen i samma tal. Bellah förklarar hur sådana uttryck är 

legitimerade i en nation där kyrka och stat varit åtskilda genom historien: 
 

                                                                                                                                                         
 
40 Leijon, Kjell O. (2003) s.65ff 
41 Murelius, Olof (2001) s. 78, 79.  
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Considering the separation of church and state, how is a president justified in using the 

word ”God” at all? The answer is that the separation of church and state has not 

denied the political realm a religious dimension.42

 

     Här berör Bellah det växelspel som förekommer mellan religion och politik i USA. Ett 

växelspel som eventuellt, enligt min hypotes, också kan uppdagas i svensk politisk retorik, om 

än i sekulariserad, maskerad form.  

 

     Den personliga friheten är vidare betydelsefull i ”The American way of life”. Denna kan 

bilda en utgångspunkt för de viktigaste tankarna häri.  Detta element är något som kan spåras 

tillbaka till den amerikanska revolutionen. Nationen USA började sin bana med religion och 

stat som åtskilda. Detta betyder också att USA är det enda land i historien, bortsett från 

ateistiska Sovjet, som börjar sitt nationsbygge utan en kyrka knuten till staten. Detta främjade 

den personliga friheten såväl som mångfald och tolerans.43 Denna frihet, mångfald och 

tolerans är vidare kopplad till fri religionsutövning, företagande och åsiktsfrihet. I detta så 

finns en kraftig dynamik som gav att kunden var kung både på ekonomins såväl som 

religionens område.44 45 Denna dynamik ger vidare alltså de uppfattningar som bildar ”the 

American way of life”. Detta kan exemplifieras av George Bushs uttalanden under perioden 

för hans första valkampanj. Där betonade Bush att han var ”selfmade man”. Ett påstående 

som skulle bli märkligt i exempelvis Sverige med anledning av att Bush knappast skulle 

kunna ha bättre, på förhand givna, förutsättningar för en lyckad valkampanj.  

 

 

5.2 

                                                                                                                                                        

     Civilreligionens svenska premisser  

     Problematiken med att koppla Bellahs teori till svenska förhållanden diskuterades i kap 2. 

En översättning till svenska förhållanden är som vi sett, på intet sätt okomplicerat. 

Skillnaderna mellan USA och Sverige är i många avseenden stora. Därav hävdar bland andra 

 
 
42 Bellah. Robert N. (1967) 
43 Murelius, Olof (2001) s.78,79 
44 Mellbourne, Anders (2004) s.13-16.  
45 Det faktum att texten ”in God we trust” återfinns på de amerikanska dollarsedlarna kan belysa denna dynamik.  
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Gustafsson att Sverige lider brist på de känslor som nationella symboler och dagar kan väcka i 

USA. Därmed kan det tyckas finnas en större avsaknad i Sverige av det som beskrivits som 

viktiga byggstenar i den civilreligiösa teorin. Gustafsson menar också att eftersom just 

nationella symboler och dagar har så liten betydelse i Sverige så kan man inte hur som helst 

elaborera med den amerikansk- präglade civilreligiösa teorin i Sverige. Det går helt enkelt 

inte att titta på svenska symboler och riter med samma ögon som i USA. Åtminstone inte utan 

att det lätt blir godtyckligt. Däremot pekar Gustafsson på att man kan belysa den amerikanska 

civilreligionens ideologiska innehåll – vilket fastställer USA:s plats i historien. Därför, menar 

Gustafsson, kan man i Sverige se på saker som nationella uppfattningar om Sverige som en 

särskild nation med en särskild uppgift i världen. Denna uppfattning, menar Gustafsson 

vidare, kan exempelvis manifesteras i folkhemstanken och dess uttryck i Sveriges 

neutralitetspolitik.46 47 Detta är en tanke som också kan knyta ihop resonemangen med Ortners 

nyckelsymboler (se kap 2.2.2). Ytterligare en avgränsning sker därmed här: Folkhemstanken 

med dess innehåll ses som en betydelsefull nyckelsymbol med rötter i Sveriges 1900- tals 

historia. Bland andra Dahlqvist har studerat folkhemsbegreppet. Han beskriver det som något 

som blivit till sin egen storhet i Sverige - begreppet lever sitt eget abstrakta liv och betecknar 

något som hela tiden finns med i svenska folkets underliggande medvetande.48 Begreppet 

tycks således innefatta mycket av det som kan ha lagt grund för nationell identitet och 

självuppfattning i Sverige – en ”nyckelsymbol”.  

5.2.1             Folkhemmet och neutralitetspolitiken 

     Grunden till begreppet har av bland andra Henrik Björck påvisats finnas med i flertalet 

olika sammanhang. Runt sekelskiftet bildades flertalet så kallade ”folkhem” som i första hand 

rörde sig till den fattiga befolkningen. Folkhemmet tillhandahöll bland annat dagstidningar 

och skriftmaterial samt serverade kaffe eller dylikt. Bo Stråth visar ett annat 

användningsområde för begreppet. Enligt Stråth var det den konservativa högern som under 
                                                                                                                                                         
 
46 Gustafsson, Göran (2000) s.108,109 
47 Orvar löfgren beskriver det ”farliga och alltför vanliga fenomenet” att vilja mäta och jämföra intensiteten i 
diverse nationella, nationalistiska uttryck. Han menar att denna jämförelse inte kan göras gällande endast genom 
att titta på saker som nationella parader eller övrigt spontant  flaggviftande. Löfgren menar att det nationellas 
uttryck tar sig så pass olika former, på olika arenor, i olika förklädnader.  (Löfgren, Orvar. 2003). Däremot finns 
det en poäng i det som Gustafsson belyser som åskådliggörandet av dessa uttryck via ett ideologiskt innehåll. 
Det blir en metod som inte står i konflikt med Löfgrens resonemang eller metoden för denna uppsats, då denna i 
dess metod kommit stt rikta sig mot studiet av nationella identiteter.  
48 Dahlqvist, Ulf (2002) s.446 
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1880- talet lanserade begreppet. Därefter sker något som Stråth menar är typiskt i svenska 

folkrörelse- kulturen – att det skedde en omformulering av begreppet i socialdemokratins 

alternativa språkbruk. Begreppet lanserades i den socialdemokratiska tappningen på allvar 

efter att Per Albin Hansson höll sitt berömda så kallade ”folkhemstal” 1928.49 Per Albin 

Hansson och socialdemokratin vann därmed tolkningsföreträde för begreppet. Den politiska 

kampen står på detta sätt ofta i kampen av tolkningsföreträde av nationellt centrala begrepp. 

Westberg50 talar i detta sammanhang om ”innovativa ideologer”. Det vill säga att politiker 

med innovativ förmåga kan vända fram begrepp med historiska anor i medvetandet hos de 

breda folklagren, som sedan kan fungera effektivt för politiska ändamål. Som en av de 

främsta innovativa ideologerna pekar Westberg ut Per Albin Hansson. Gustafsson påpekar att 

det som rimligen bör beröras i studier av civilreligiös förekomst i Sverige dels måste behandla 

folkhemsbegreppet, och dels den svenska neutralitetspolitiken. Stråth kan bekräfta ett sådant 

resonemang genom hans belysning av den svenska neutralitetspolitiken som tydlig del av en 

kollektiv identitet, i synnerhet under kalla kriget.51

 

5.2.2             Folkhemmets samhälleliga kontext 

     För att kunna förstå hur en nation skapat de identiteter som definierar nationen måste 

perioderna då ”framtiden konstruerades och det förflutna rekonstruerades” studeras.52 De 

nationella symboler och myter som är förbundna med en nations självbild och identitet har 

enligt Ortner oftast rötter längre tillbaka i tiden.  Nedanstående beskrivning syftar framförallt 

till att kunna sätta in folkhemsbegreppet i en samhällelig kontext.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
49 Westberg, Jacob (2003),s.47 f. Dahlqvist. Ulf (2002) s.447 f.  
50 Westberg, Jacob (2003) s.39  
51 Stråth, Bo (2001) s. 165.  
52 Ehn, Billy, Frykman, Jonas, Löfgren, Orvar (1993) s.138f 
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5.2.3             1800 – 1960: Homogenitet och lågintensivitet 

     Under 1800- talet utvecklades symbolernas former och funktion för att befästas under 

1900- talet.53 Utifrån detta blir den etnologiska forskning som pekat på ett lågintensivt 1800- 

tal i Sverige intressant. Frykman54 menar att dagens nationella identitet i Sverige är präglat av 

just händelselöshet och frånvaro av yttre dramatik under 1800- talet. Det har därmed inte 

funnits ett självklart underlag för heroiska berättelser. Stabiliteten i det svenska samhället 

under 1800- talet kan därmed sägas ha lett till att Sverige blivit otydligt som nation. Det finns 

inga skarpa kanter i nationens historia med mytologiska berättelser om hjältar, nationens 

tillblivelse etc. att definiera nationen mot. Frykman menar att vi under 1900- talet därför 

stegvis blir beroende av de identitetsbildande symbolerna. Frykman menar också att 

mytologisering och omtolkning av historien som sker, sker mer omärkligt på grund av det 

lågintensiva 1800- talet och troligen blir de även mer djupgående.55 Vad som utifrån dessa 

resonemang bör tas i beaktande är att vid tiden kring sekelskiftet bodde cirka nittio procent på 

landsbygden. Sociala traditioner nedärvda från djupt i historien, framförallt medeltiden, kunde 

lättare få förankring och överleva i detta samhälle.  

 

     Efter andra världskriget upprättades något av en ideologisk konsensus i Sverige. Att denna 

konsensus blev av liberal karaktär var ett internationellt fenomen. Men Sverige som på grund 

av att landet skonats från krigen, haft ett långt socialdemokratiskt maktinnehav och en stark 

ekonomisk utveckling påverkades starkare än något annat land i Västeuropa. Alf W 

Johansson talar om en ”förhärskande svensk socialliberal konsensuskultur”. Den ”svaga 

människan” skulle stå i centrum för samhällets utformning i Sverige mer än i något annat 

land. Den solidariska lönepolitiken är ytterligare ett uttryck i uppbyggandet av 

välfärdssamhället i det egalitära Sverige. Förutsättningar för den samhälleliga trygghet detta 

skulle innebära var samhällets homogena karaktär och ett puritanskt etos. Detta puritanska 

etos handlade om arbetsamhet, skötsamhet, återhållsamhet, sparsamhet.56  

 

                                                                                                                                                         
 
53 Ortner. Sherry B. (1973) s.1338f 
54 Ehn, Billy, Frykman, Jonas, Löfgren, Orvar (1993)  
55 Ehn, Billy, Frykman, Jonas, Löfgren, Orvar (1993) 
56 Johansson, Alf W. (2001) s.11 
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5.2.4 1960 – 2008 : Puritanism vs Individuell självhävdelse  

     Fram till mitten av 1900- talet kunde Sverige ses som etniskt och religiöst homogent land. 

Nationalism- och homogenitetssträvanden präglade synen på religion mycket länge in på 

1900- talet i Sverige. Sverige var en så kallad ”etnisk nation” - en nation som på ytan under 

en längre tidsperiod hölls samman av ett gemensamt historiskt arv, etnicitet och religion. Från 

och med 1960- talet började förändringar i samhället att ske avseende dessa aspekter. På 

grund av internationalisering, globalisering och migration sattes en ny prägel på europeiskt 

och svenskt kulturliv.57  

 

     Efter att det blivit tydligt att 60-talsredikalismen fått föga politiska framgångar kunde man 

ana att samma rörelser lyckats mjuka upp svenska samhällslivet. De formalistiska dragen 

började försvinna. Under 1980- talet framträdde en nyliberalism som dittills var en mycket 

osvensk företeelse. Det innebar en ny syn på individualistisk självhävdelse som i det närmaste 

dittills varit att betrakta som ”kätterska” yttringar. Ideal som varit delar av ett svenskt 

puritanskt etos försvagades med detta på många fronter. Traditionell sexualmoral luckrades 

upp genom internationell populärkultur och även nykterhetsidealet försvagades för att ta ett 

par tydliga exempel. De som kvarstod som väktare av de gamla puritanska idealen var 

arbetarrörelsen, bonderörelsen och ”det kristna Sverige”.58

 

     Alf W Johansson skriver att puritanismen i Sverige ”skapat ett moraliskt kosmos som 

motverkat de fragemtiserade tendenserna i det liberala samhället”. Det vill säga att nyliberala 

tendenser som kunde blomma upp under exempelvis 80- talet alltid kunnat hållas under 

kontroll av den puritanska kraften i Sverige. Globalisering har medfört att det kommit en ökad 

tolerans för nyliberala tendenser och individualistisk självhävdelse, men någon verklig 

respekt för detta har aldrig trätt i kraft.59

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
57 Andersson, Daniel, Sander, Åke (2005). s.29 
58 Johansson, Alf W. (2001) s.16  
59 Ibid. s.17 
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5.2.5             Svensk puritanism som bärare av nationell identitet 

Det tycks angeläget att vidare undersöka det som här kallas puritanism. När exempelvis 

motpolen till neoliberalismiska tendenser under 1980- talet kunde finnas i puritanism, så 

kunde det handla om en legitimering via historiska skeenden. Det vill säga en återanvändning 

som bottnar i mytologiska djupstrukturer. (se kap. 2 samt kap. 4.2) Detta kan motiveras av att 

puritanismen redan under 1800- talet formerade sig och började verka som en motkraft till ett 

framväxande liberal- kapitalistiskt samhälle.60  

 

     Ovanstående är något som kan liknas vid Bellahs resonemang. Om man tittar på de 

punkter som ställdes upp (i) – (v) i kap 2.1 så blir detta tydligt. Det blir något tydligt att den 

religiösa djupstruktur, som puritanism innebär i Sverige, är besläktad med de grundläggande 

teorierna i Bellahs civilreligion.61 Norberg beskriver hur puritanism, som ursprungligen 

betecknade religiösa strömningar under 1500- och 1600- talen, levt kvar i sekulär form in i 

vår tid. Det finns då kopplingar till arbetarrörelsen, vilket gör gällande att denna är viktig för 

att ha fört det puritanska arvet vidare. Arbetarrörelsen var sekulariserad varför puritanismen 

även antog denna förklädnad. Det var i slutet av 1800- talet som det puritanska inflytandet 

blev förstärkt i Sverige. Anledningen till denna förstärkning finner man i USA där 

frikyrkorörelser och nykterhetsorganisationer spred idéströmningar även till Sverige och den 

svenska folkrörelsekulturen. Här finns således beröringspunkter mellan Sverige och USA då 

man talar om utvecklandet av nationella identiteter, med puritanism som grund.  

 

 

 

 

 

 

 
         

                                                                                                                                                         
 
60 Johansson, Alf W. (2001) s.12 
61 Peter Norberg skriver om ”Det luther-puritanska arvet i svenskt samhällsliv” på 
http://hem.passagen.se/fosforos/luther-puritanska.htm. (2008-09-21). Norbergs text i sin helhet återfinns i Melin, 
Jan. Hedenborg, Susanna. Johansson, Alf W. (2003) 
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5.2.6     Svensk natur som bärare av nationell identitet. 

Löfgren menar att då man idag åberopar bondekulturen som det självklara svenska kulturarvet 

så är detta sammanhängigt med vad som skedde i Sverige under andra halvan av 1800- talet. 

Museer började byggas, folkrörelser och folklivssamlingar av olika slag uppkom och 

bondekulturen gavs skarpa konturer. Att den kunde ges så skarpa konturer hängde mycket 

samman med tidens politiska och sociala omvälvningar. Det blev med detta angeläget att söka 

efter en svensk nationalkaraktär. Den ideala nationalkaraktären var den äldre bonden med 

dopattest från dalarna, Gotland eller Småland. Han blev på sätt och vis en trygghetssymbol i 

de omvälvningar som skedde mot slutet av 1800- talet. Med urbaniseringen, industrialisering 

och emigrationen jämnades en väg för att kunna infoga bondekulturen, landet och naturen 

som bärare av en nationell identitet.62 Denna kom således att omfatta det svenska 

nationalitetsbegreppet. 

5.2.7      Svensk solidariteten som bärare av nationell identitet 

Brian Palmer63 har undersökt svenskar syn på solidaritet och menar att solidaritet kan ses som 

en svensk civilreligion. Rötterna till denna solidaritet har beskrivits av Esping Andersen, som 

kopplat samman solidaritet med dess uttryck i folkhemsbegreppet. Det vill säga det Palmer 

ser som svensk civilreligion är folkhemsbegreppets sammanfattade innehåll i det allmänna 

och välfärden. Esping Andersen skriver att den svenska ”solidaritetsinstinkten” har sina rötter 

i det homogena samhället – i det svenska samhällets provinsialism. Denna kultur var föga 

tolerant mot, differentiering eller individuell utmärkelse. ”Solidaritet” såsom denna återfinnes 

i folkhemsbegreppets betydelser var ett lyckat koncept just på grund av att Sverige förblev 

homogent – något som i sin sur hör samman med att Sverige inte fullt urbaniserades förrän 

efter andra världskriget samt att det var ganska isolerat från resten av världen.64

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
62 Salomonsson, Anders (1992) s.14 
63 Palmer i: GU- journalen nr03 2007. http://www.gu-
journalen.gu.se/innehall/Nyheter+Detalj/?contentId=696605 (2008-09-21) 
64 Esping-Andersen, Gösta (1994) s 65 
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6 Talanalys 

Talanalysen som nu följer är uppdelad efter olika teman. Dessa teman är ordnade efter de  
 
övergripande sammanhang jag funnit i talen. Det första temat (kap 6.1) berör hur folkhemmet 

tycks inta en plats i Sverige, som överordnat värdesystem. Det andra temat (kap 6.2) har ett 

tema som berör åberopande av historiska händelser, där tendenser av anpassning av dessa, till 

talarens samtida kontext urskiljs. Det tredje temat (kap 6.3) berör mytologisering av historiska 

händelser. Det fjärde och sista temat (kap 6.4) berör historiens transcendens, i endast ett 

modernare skede (det vill säga utifrån Göran Perssons retorik och till viss del även Mona 

Sahlins retorik). Det vill säga, temat belyser hur historien inom de socialdemokratiska 

ramarna används, allteftersom det historiska utrymmet för sådan användning har breddats. 

Förutsättningarna för att kunna tala om den egna, socialdemokratiska historien var ju inte så 

stora för exempelvis Tage Erlander som de var för Göran Persson under hans regeringstid. 

Har det med andra ord funnits en grogrund för en transcendens, via socialdemokratiska 

tolkningar av historien? 

 

6.1      Folkhemmet som överordnat värdesystem 

     Med anledning av det empiriska valet för uppsatsen bottnar talanalysen i det som kallas 

folkhemmet. Detta begrepp hör även till en avgränsning utifrån uppsatsens metodologiska 

diskussion. Det svenska så kallade folkhemsbygget kan, med dagens innebörd av begreppet, 

sägas ha utvecklats i takt med socialdemokratins långa och i princip obrutna 

regeringsinnehav. Därmed kommer en utgångspunkt att bli Per Albin Hanssons ”lansering” av 

folkhemsbegreppet i enlighet med socialdemokratisk tappning.  

 

     När Per Albin Hansson 1928 talade om folkhemsbegreppet har det inte ännu tagit sig de 

proportioner i svenska folkets medvetande som det omfattas utav idag. Det kan rimligen inte 

finnas de mått av ”nationell transcendent auktoritet” som den med facit i hand visade sig ha 

potential till. Begreppet kan istället, när Per Albin Hansson yttrar det, ses som ett embryo till 
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den symbolik för bygget av det svenska välfärdssamhället som ”folkhemmet” och 

folkhemsbygget kom att stå för med tiden.  

 

     Vad som redan påpekats i uppsatsen är att ”Folkhemmet” inte var helt nytt begrepp i det 

svenska samhället utan byggde på och utvecklades ifrån ett tidigare fört resonemang kring 

begreppet. Tidigare var det högern som hade befattat sig med begreppet, nu skulle det ”tas 

över” av socialdemokratin. Att folkhemmet på så vis faktiskt redan har en grund att stå på blir 

också tydligt i den tydliga polemik som Per Albin för mot den borgerliga regeringen. När 

begreppet folk/medborgarhemmet återfinns i Per Albins diskussion på detta sätt tyder det på 

att en konsekvent kamp om tolkningsföreträde till begreppet förs.  

 
Det är den stora uppgiften för en ärlig demokratisk politik att göra samhället till det goda 

medborgarhemmet. Men tar man del av den sittande regeringens program … så är man 

berättigad till frågan; är denna regering demokratisk mer än till namnet? Dess 

ekonomiska politik representeras främst av en kommunalskattereform, som sådan den 

framträdde i fjol snarare ökade än lättade skattebördan för de minst bärkraftiga… Dess 

sociala politik… bildar inledningen till en lagstiftning i syfte att försvåra de arbetande 

klassernas kamp för högre levnadsstandard… Det är tydligt, att den sittande regeringen 

icke har någon starkare känsla för behovet av förändringar i den sociala och ekonomiska 

ordningen. Den finner väl, med sin partipress, att allt är ganska gott65.  

 

     Om begreppet varit helt, eller mer, obetydligt skulle det rimligen inte vara föremål för en 

strid om tolkningsföreträde på ett lika påtagligt sätt som det är i Hanssons tal. Vidare blir det 

härmed också av vikt att försöka förstå vilken som blir den ”nya betydelsen” av begreppet, 

hur Per Albin och socialdemokratin omformulerar och förnyar begreppet i striden om 

tolkningsföreträde av det. Det som görs nytt och ”socialdemokratiskt” i begreppet kan med 

ovanstående ord sägas vara att nu är det ”det goda”66 gemensamma hemmet man talar om.  

                                                                                                                                                         
 
65 http://www.angelfire.com/pe/peralbin/talet.html (2008-09-21) Källan kan verka tvivelaktig. Svenska 
filminstitutet länkar dock till sidan, så även UR:s programserie ”RAMP: om historia”. Jämförelser olika källor 
emellan har dock gjorts för att bekräfta att den är riktig. Exempelvis Johannesson, Kurt (1998) ”Ordet är en 
makt” s.146 ff. Talet finns också i på Internet- sidan ”youtube”: http://www.youtube.com/watch?v=X-vwl8Qq--
I, dock ej i sin helhet.  
 
66 Med kursiveringen här kan belysas det faktum att begreppet funnits i ett tidigare bruk men inte i den 
bemärkelse som skulle prägla Hanssons uppfattning – det vill säga att det goda folkhemmet till skillnad från det 
otrygga ”onda” folkhemmet inte på något sätt kan rymma klasskillnader.  
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För att kunna uppnå detta goda gemensamma hem finns det inget utrymme för skillnader i 

klass. Denna betydelse polemiserar alltså sedan Hansson mot sittande regering med – här 

återfinns i huvudsak kampen om tolkningsföreträdet.  

En allegoriskt definierad betydelse av folkhemmet kan vidare förstås genom inledningen till 

talet. Här talar Hansson först om att samhället som ”det gemensamma hemmet”. Detta 

gemensamma hem bygger han sedan följande resonemang på: 

 
Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till 

några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den 

ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den 

starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, 

samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta 

betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna 

i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och plundrade.67  

 

     Detta är ”det nya folkhemmet” – allt som högern med sittande regering inte lyckas 

åstadkomma, eller ens har ambition att vilja åstadkomma. Ytterligare exempel på detta står att 

finna i talet: 

 
Den stora uppgiften för ärlig demokratisk politik är, såsom redan sagts, att göra vårt land 

till det goda medborgarhemmet, med tryggad existens för dem, som där bygga och bo, 

med allas samverkan för gemensamt bästa. Den uppgiften vore naturlig för en borgerlig 

demokrati, som en gång för sig väg under fältropet: frihet, jämlikhet och broderskap. Men 

det var länge sen de nuvarande excellenserna Ekman och Löfgren, ledarna av vad som 

alltjämt vill anses vara en borgerlig demokrati, drömde om att gå längre än demokratins 

utanverk.68

 

     Det som sägs kan med dessa ord alltså ses som att socialdemokraterna menar att 

folkhemsbegreppet ska vidgas. Det ska byggas på och därmed lösa den sociala frågan. I en 

egentlig bemärkelse så innebär ”folkhemsbygget” att begreppsligt såväl som praktiskt att 

bygga på ”högerns folkhem” i nya termer.  

 

                                                                                                                                                         
 
67 http://www.angelfire.com/pe/peralbin/talet.html (2008-09-21) 
68 http://www.angelfire.com/pe/peralbin/talet.html
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     Retoriken tycks i nedanstående analyser av detta tema närmast uppbyggda som 

påminnelser till folket om detta i relation till specifika händelser i eller för samhället. Det som 

då kan ses är en något indirekt legitimering av socialdemokraternas folkhem. I de citat som 

jag tagit ut kring detta tema handlar en mer extrem samhällelig händelse om andra 

världskriget och dess utbrott. Samma typ av legitimering återfinns dock även i samhälleligt 

mer stabila situationer, svenska flaggans dag 1934 bildar här ett exempel, folkomröstning 

inför EU ett annat.  

 

     1934 håller Per Albin Hansson ett tal på svenska flaggans dag (talet brukar kallas ”tal till 

Sveriges flagga efter Hanssons egen rubrik på talet). Nedanstående citat har plockats ut på 

grundval av dess tematiska innehåll mot folkhemmet och dess ansvarsutkrävande.  

 

Redan i inledningen av talet kan man uttyda det nämnda temat och vad det handlar om:  
 

 

Fosterlandet har rätt att förvänta sig att varje svensk gör sin plikt, det må ock sörja för att 

varje svensk får sin rätt … Det är en stor nationell uppgift att här finna bot … Arbete och 

utkomst, trygghet för dagen, för morgondagen och framtiden för alla redliga svenskar i 

Sveriges land, det är målet för en fosterländs gärning, för vilken inga fördomar och 

privilegier få stå hindrande. Det är en bärande grund för folkmoral, samhällsanda och 

kultur. Det är också vägen till förverkligande av den nationella samhörigheten i anda och 

sanning.69

 

     Samma tema binds samman med hyllningar av den svenska nationen. Det kan med 

nedanstående ord ses som en legitimering av nämnda ansvarsutkrävandet.  

 
… Fosterlandskärelekn är och kan icke vara villkorlig. Den finns i oss, den leder och 

driver oss. Den är mäktigare än någon annan makt. Just därför böra dess flöden förenas 

till en svenskmannagärning, för att göra det svenska fosterlandet till ett tryggat hem för 

alla svenskar, på samhörighetens fasta grund. Vår blågula fana är symbolen för denna 

samhörighet. Som sådan hylla vi den här. Leve vår blågula flagga!70

 

 

                                                                                                                                                         
 
69 Berkling, Anna- Lisa (utgivare). Hansson, Per Albin (författare).(1982) s.146,147 
70 Ibid 
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     Innan jag går vidare i resonemanget är det för det första viktigt att här påminna sig om den 

kontext utifrån vilken talet utformats. Att tala om ”fosterlandet” och dessutom personifiera 

det, som i sistnämnda stycke hade idag och under senare delar av 1900- talet varit en mycket 

kontroversiell sak71. Då talet hölls 1934 kunde sådan retorik inte leda till kontroverser på 

samma sätt. Detta är något som hör samman med skillnader i förutsättningar före och efter 

andra världskriget. Som nämnts var Sverige före andra världskriget fortfarande ett mycket 

homogent land etniskt, språkligt och religiöst. Den legitimering som sker kan därför ske via 

nationen, fosterlandet. För det är just en legitimering det handlar om. Svenska flaggans dag 

passar mycket väl för att kunna legitimera socialdemokratiska folkhemmet med hjälp av 

nationen. I ovanstående stycken kan vi se ”ansvarstemat” i termer av ”nationen” snarare än 

folkhemmet. Att det är en sådan typ av ”begreppsdupering” och legitimering framgår i senare 

del av talet. Per Albin binder här samman traditionellt politiska frågor som ekonomi och 

arbetsmarknad med vad som är temat för dagen – ”nationen” och den svenska flaggan. I 

synnerhet framgår en legitimering av folkhemmet via hur ”fosterlandet” bör vara ett ”tryggat 

hem för alla svenskar”72. De avslutande orden får markera själva legitimeringen, symbolen 

för folkhemmet och dess homogena bas blir den svenska flaggan.  

 

     Härifrån blir det något tacksamt att föra talanalysen vidare in på uttalanden under andra 

världskriget. Även här kan den nämnda tematiken urskiljas. Per Albin uttalar sig här i ett 

inledande skede av kriget: 

 
Ansvaret för att neutralitetspolitiken föres med vaksamhet och kraft påvilar i första hand 

regering och riksdag. Men det bäres också av hela folket samt av varje grupp och enskild. 

 
En fri press är en prydnad för ett fritt land, men till frihetens prydnader höra självtukten 

och den djupa ansvarskänslan. I en vansklig tid är det mer än annars en förpliktelse för 

envar att främst hålla fosterlandets intresse i sikte och att tjäna detta.73

 

 

 
                                                                                                                                                         
 
71 Denna typ av retorik skulle dock kunna föras av högerextrema partier i Sverige. Dessa är dock i sig 
kontroversiella. Det som avses med ”kontroversiellt” är om socialdemokraterna eller annat mer traditionellt parti 
skulle lägga sig till med liknande fosterlandsretorik.   
72 Jfr. ”tryggat hem” med Per Albins ”det trygga folkhemmet” - som i hans tidigare ”folkhemstal” från 1928.  
73Berkling, Anna- Lisa (utgivare). Hansson, Per Albin (författare). (1982) s.274-277 
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     Under andra världskriget så görs neutralitetspolitiken gällande på ett sätt som den rimligen 

inte kunnat göras under andra omständigheter. Därför går det att utläsa mycket av intresse om 

nationella uppfattningar via uttalanden om neutralitetspolitiken under den internationellt 

pressande situation som andra världskriget innebar. I detta sammanhang så blir det tydligt 

vilka uppfattningar om finns om dynamiskt ansvarstagande mellan folket och staten. I 

sammanhanget så blir det just neutralitetspolitiken som får stå i fokus för legitimering av 

”självtukt” och ansvarstagande som det heter här. Orden kan vidare visa den puritanism som 

kunde stå tydligare i centrum fram till i alla fall 1960- talet urskiljs här. Denna vävs samman 

med vad som tidigare nämnts kring ”ansvarsutkrävande” – något som för övrigt blir väldigt 

explicit i ovanstående uttalande. Man kan här ana vad socialdemokratins essens varit ämnad 

att innehålla – ett folkhemsbygge möjliggjort av det puritanska homogena folket.  

 

6.2 

                                                                                                                                                        

Svensk historia revisited 

     Som nämnts mjukades det svenska samhället upp efter 1960- talet och nyliberalismen 

kunde träda in på arenan under 1980- talet samt vinna ökad acceptans allteftersom 

globaliseringen ökat. Med denna bakgrundsteckning i åminne blir det här intressant att för en 

stund föra talanalysen längre fram i tid. När man går så långt fram i tiden som för Göran 

Perssons statsministerinnehav så finns intressanta paralleller till Per Albin att dra. Bland annat 

återfinns dessa intresseväckande aspekter i det tal av Persson som kallats för ”det gröna 

folkhemmet”. I talet är det istället miljöhotet som sätter press på samhället. Det blir intressant 

att se på de ideal som Persson gör gällande – ideal som bör höra individens ansvar till inför 

nämnda miljöhot.  

 
Först, och svårast – det krävs ett nytt förhållningssätt till vårt sätt att leva. Det krävs etisk 

reflektion, en mer eftertänksam livsstil hos oss som redan har mycket. Hållbar utveckling 

är i grunden en fråga om värderingar och livshållning, kanske religion och filosofi. Det 

krävs att vi för ett samtal om det74

 

 
 
74 Johansson, Morgan. Nilsson, Annika. Persson, Göran (2000) s.190 -203  
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     Vad som redan nu är värt att påpeka är att det finns en antydan till att se en längre tradition 

av ”offentliga påminnelser” om vilken typ av ageranden, hållning och värderingar som är 

önskvärda i särskilda situationer och som antas kunna påverka samhället i god riktning på ett 

eller annat sätt. Det handlar här rimligen om ett åskådliggörande av den puritanism som 

nämnts, och som kommit att bli hotad i och med att nationernas relationer fördjupats. Detta 

ideal har varit med till största delen av hela vägen i den socialdemokratiska utvecklingen. Att 

Persson åberopar ”önskvärda ideal”, och att dessa dessutom handlar om en form utav 

”självtukt” (jfr Per Albin Hansson ovan), kan belägga en sådan traditions starka förankring.   

Legitimeringen sker även på det plan att ”folkhemmet” återanvänds och återuppstår i en 

delvis förnyad form – anpassad till aktuell situation. Det är värt att vidare uppehålla sig vid 

just ”det gröna folkhemmet”, och vidare syna det tal där Persson lanserade detta koncept. I 

detta kan nämligen utläsas något som kan konsolidera ovanstående resonemang. 
 

”När folkhemstanken formulerades av Per Albin Hansson valde han att beskriva 

det i termer av ansvarstagande inom familjen. Ingen är kelgris, ingen är förmer än 

någon annan. Ingen får gå hungrig om andra äter. Man delar på hemmets 

uppgifter … Men bara månader kvar till millennieskiftet är vårt fokus ur ett annat 

… I takt med den tekniska, ekonomiska och demokratiska utvecklingen växte 

insikten om att det vi gör nu får konsekvenser inte bara för oss själva och våra 

medmänniskor, utan också för dem som kommer efter oss … Tidsbegreppet 

sträcktes ut. Moralen fick en ny tidsdimension. Solidaritet var inte längre fånge i 

nuet.”75

 

     Persson reciterar här alltså Per Albin, något som i sig innebär en legitimering. Den 

omformulering och förnyelse av Per Albins folkhemsbegrepp är missvisande med anledning 

av att insikter om framtida generationers påverkan på samhället gjordes gällande redan då 

paret Myrdal gav ut sin ”kris i befolkningsfrågan”. Det är således egentligen ingen förnyelse 

av folkhemsbegreppet så mycket som en aktualisering av det som det handlar om, som en 

påminnelse av folkhemmets ansvarsutkrävande. ”Solidaritet” har egentligen inte någon gång 

under folkhemsbygget varit fånge i nuet. För att dra resonemangen något till sin spets kan 

detta därmed sägas vara en typ av mytologisering som presenteras, medvetet eller ej – en 

mytologisering av det tidigmoderna samhället som ett förhållandevis enkelt och okomplicerat 

                                                                                                                                                         
 
75 Johansson, Morgan. Nilsson, Annika. Persson, Göran (2000) s. 190  
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samhälle. Detta ger, att legitimering av ansvarsutkrävande tycks ske på åtminstone tre plan.         

Dels genom koppling till den tidiga socialdemokratins storheter och symboler – åtminstone i 

fallet Per Albin Hansson och folkhemmet. Dels genom att använda vad som tycks vara en 

tradition i att folkhemmet kräver sitt medborgerliga ansvar, samt genom att mytologisera det 

tidigmoderna samhället och därmed göra dagsaktuell situation till något som kräver än mer av 

medborgarna – ”medborgarna är nu viktigare än någonsin förr”.  

 

     För att ytterligare belägga socialdemokratins förankring bakåt i tiden dras nedan ytterligare 

en parallell tillbaka till Per Albin Hansson från Göran Persson. Nedanstående citat visar på en 

relativt slående likvärdighet i uppbyggda retoriken hos Per Albin och Persson. Per Albin 

Hansson uttalade följande ord under andra världskriget: 

 
… Den våldsamma ökningen av statsutgifterna, som militära anskaffningar och 

beredskapsåtgärder på olika områden vållat, kräva en mobilisering av inkomster 

genom skatter och lån av kolossal omfattning. Allt detta kommer ställa stora 

anspråk på den nationella offerviljan, på solidariteten och lojaliteten. Det är fråga 

om som aldrig förr att gemensamt bära bördorna och i många fall att bära 

varandras bördor.”76

 

… Solidariteten kommer att ställas på stora prov, lojaliteten likaså, och detta icke 

minst hos dem som, som ha de stora möjligheterna att taga sin del av bördorna.77

   

     Precis som Persson anlägger Hansson den typ av retorik som lyfter folket till att vara 

”viktigare än någonsin förr”. I princip återfinns en direkt parallell mellan Persson och 

Hansson. Hansson påminner om ett särskilt ansvar för ”dem som, ha de stora möjligheterna” 

att ta stort ansvar, Persson likadant om ansvaret för oss ”som redan har mycket”. Det finns en 

skillnad i grundläggande betydelser och åsyftelser av orden. Hansson talar till folket som ska 

bygga upp det rationella välfärdssamhället, detta i händelse av andra världskriget. Persson 

talar till folket som förändrats från det homogena, puritanska folket till ett mångkulturellt folk 

i globaliseringens era, detta i händelse av miljöhotet. I sistnämnda fall kan man se tendenser 

till att vilja återuppväcka nämnda puritanism. Nedanstående uttalande av Göran Persson kan 

förstärka detta resonemang samt runda av temat, inte minst genom dess explicita uttryck:  

                                                                                                                                                         
 
76 Berkling, Anna- Lisa (utgivare). Hansson, Per Albin (författare). (1982) s.276,277 
77 Ibid  
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Här hemma och utomlands var 80- talet och början av 90- talet ett blodfattigt 

utarmat årtionde vad gäller visionär kraft och ideologisk debatt. Konsumtionen, 

jakten på status och feta löner trängde tillbaka solidariteten. Det gemensamma 

ansvaret förtegs, ja till och med förhånades.  Det var en tid av yta och egoism. 

Nu står vi på tröskeln till 2000- talet. Partivänner, jag tror att isvindarna blåst över 

nu! Det våras återigen för solidariteten, för humanismen och för 

medmänskligheten. Visst finns den sorgliga girigheten ännu kvar. Men se på den 

yngre generationen. Många av dem har härliga ideal. De kämpar för miljön, för 

freden, för flyktingar och invandrare. Somliga lever materiellt enkelt, sätter 

gemenskap och kultur före prylarna. Jag tror att dessa ungdomar är betydligt mer i 

samklang med vad utvecklingen kräver än de värderingar som dominerade 80- 

talet. Framför oss ligger en stor och vacker uppgift.78

 

     Här blir det alltså tydligt vilka önskvärda ideal som Persson yttrar via socialdemokratins 

vägnar. Det handlar om materiell enkelhet, politisk kämparglädje, gemenskap och kultur samt 

antimaterialism. Det blir ett uppradande av hur arbetarrörelsen än idag står för de puritanska 

ideal som har sina rötter i det gamla kristna Sverige. Motpolen – ”dem” – får den nyliberalism 

som fick fäste på 1980- talet stå för. I detta ryms också vad som torde vara önskvärt som 

övergripande normsystem hos medborgarna. Något som också torde ha varit enklare att 

genomföra, bibehålla före 1960- talets inträde. Då hade Sverige fortfarande en formalistisk 

officiell prägel och landet var vidare mycket homogent. Nedan kommer talanalysen in på ett 

annat tema kring historiebruk och mytologisering av historien. Häri återfinns också ett 

exempel på hur enighetsskapande kunde se ut under andra världskriget. Det förefaller handlat 

om mer basala saker som har sin botten i känslor av nationalism hos det redan homogena 

folket. Jämför gärna detta med det exempel som redan gjorts på detta – framförallt i det tal där 

Per Albin Hansson åberopade den svenska flaggan.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
78 Johansson, Morgan. Nilsson, Annika. Persson, Göran (2000) s. 190- 203 
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6.3      Historiebruk och mytologisering av historien  

     Ett annat tema som jag vill lyfta fram är ett där historiska kopplingar görs av 

socialdemokratin, inte sällan håller sig dessa inom de egna leden, inte minst då man kommer 

längre fram i tid. Det som kan vara typiskt i dessa historiska referenser är att tendenser till 

mytologisering av nationens historia och dess ”hjältar” återfinns. Temat skiljer sig inte från 

ovanstående i den bemärkelse att det i grund och botten även här handlar om ett övergripande 

normsystem som vill frambringas i svenska folkets medvetande. Nedanstående tal hölls av 

Per Albin Hansson under brinnande världskrig – något som i sig kan medverka till denna typ 

av historiska referenser.  

 

     Hansson som höll talet via radio79 i samband med andra världskrigets utbrott torde 

framförallt ha velat ingjuta ett förtroende hos sina lyssnare. Det som är angeläget för Hansson 

i talet handlar med största rimlighet inte om att övertyga sina lyssnare med partipolitiska 

argument med anledning av den internationella kris- situationen. Mycket i talet handlar om att 

försvara den särskilda censurlag som infördes som ett led i tryckfrihetspolitiken under andra 

världskriget, samt att uppmana lyssnarna till att inte på något sätt utmana Sveriges 

neutralitetshållning genom att, som exempelvis, eller kanske i huvudsak, skribent för en 

tidning uttrycka sig nedvärderande om någon av de krigförande nationerna. Därmed tycks 

Hanssons informativa budskap inte så mycket rikta sig till folket i allmänhet som till 

tidningarna, eller till andra med makt att offentligt föra ut en åsikt. Detta även om talet inleds 

med att påkalla uppmärksamhet hos ”Medborgare!”. Just dessa partier finner därför kanske 

inte kärnan i det som uppsatsen avser undersöka. Däremot blir Hanssons avslutande parti 

desto intressantare för min analys: 

 

Och så till sist en ny maning till lugn och tillförsikt till våra goda möjligheter att hålla oss 

utanför kriget och att bemästra svårigheterna, till lojalitet och solidaritet! Varen Svenske, 

även i dessa stycken!80

 

                                                                                                                                                         
 
79 Radio fick sitt stora genombrott i samband med andra världskriget. Den rapporterade för allmänheten om 
krigsförloppet och användes även flitigt av myndigheter och makthavare för att nå ut till allmänheten. Talet som 
Per Albin höll har kallats för ”det förfärliga har inträffat”.  
80 Johannesson, Kurt, Åsard, Erik, Josephson, Olle (1998) s. 164.  
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     Det vore nu dock inte tillräckligt att plocka ut talets föregående ord och kalla det för en 

civilreligiös mytologisk yttring. Det är först när orden ”Varen Svenske” understryker talets 

kontenta som det blir intressant i enlighet med en mytologisk tematik. För oss som är 

uppväxta med tidigast Olof Palme som statsminister säger frasen inte alltför mycket. Men de 

svenskar som lyssnade på talet under andra världskriget bör i stor utsträckning dock ha känt 

till orden. De kommer ifrån ingen mindre än den mytomspunne Gustav Vasa. Under Carl 

Milles staty på Nordiska museet i Stockholm finns orden ingraverade med stora bokstäver 

under Vasas vakande blick.  

 

     Först med detta innehåll i undertryckningen av talets huvudsakliga innehåll blir referensen 

av civilreligiöst slag. Det handlar dels om Gustav Vasa som en av de kanske mest 

mytomspunna figurerna i Sveriges historia. Det handlar därmed också om myten om hur 

Sverige blivit Sverige samt myten om Gustav Vasa som landsfader. Potentialen i de 

mytomspunna orden kan kopplas till det tema som handlade om folkhemmets 

ansvarsutkrävande. Det är fullt jämförbart med det tal som Per Albin höll på svenska flaggans 

dag. Där underströks talet istället av ”leve vår blågula flagga”. Detta handlade i större 

utsträckning om en reell känsla av samhörighet inom det redan så homogena folket. Här 

handlar det om abstrakta uppfattningar kring den svenska historien – som visserligen torde ha 

varit ganska enhetlig bland befolkningen. Poängen är dock skillnaden i vad som skapar 

känslor av nationalism, patriotism, nationell samhörighet. Den konkreta nationen här och nu 

(via flaggan) eller den abstrakta mytologiska historieuppfattning som anses frambringat 

nationen till det den kommit att bli (att vara patriotisk och handla som ”en riktig svensk” – 

”varen svenske”). I sistnämnda fall handlar det precis som i förstnämnda om ett övergripande 

normsystem som frambringas – ett normsystem inom det nationellas ramar.  

Hanssons nyttjande av orden som avslutningsfras återfinns vidare i flera av hans tal under 

andra världskriget. 

 
     Tage Erlander håller ett tal med anledning av folkomröstning i EG- frågan, dåvarande 

beteckningen på EU. Talet har kallats för ”metalltalet”. Erlander håller en lång inledning med 

faktabaserade uppräkning av europafrågans historiska utveckling. Denna blir i sitt raka o 

konkreta framförande kanske föga intressant för min analys. Mot mitten av talet kommer dock 

Erlanders huvudtes fram. Denna handlar om att Sverige inte kan gå med i EG med fullt 

medlemskap om vi vill behålla neutraliteten.  

 35



 

     Detta blir en tes som är intressant att ta upp då neutralitetsbegreppet påvisats vara en 

betydelsefull ”nyckelsymbol” i en specifik svensk självuppfattning, i klass med 

folkhemsbegreppet. Erlander talar i termer av svensk neutralitetspolitik som avgörande för ett 

icke- medlemskap. Det så kallade romtraktaten är exempelvis oförenliga med svensk 

neutralitetspolitik menar Erlander, som sedan upprepar det neutralitetspolitiska argumentet i 

olika varianter. Erlander understryker huvudsakligen att ”Sverige måste undvika sådana 

bindningar, som kringskär våra möjligheter att fullfölja och vinna förtroende för 

neutralitetspolitiken”.81 Det finns dock inget i talet som är helt av större intresse av vad som 

kringgärdar de neutralitetspolitiska begreppen. För att ta ett exempel på detta så uppmålar 

Erlander, som en övergång till sin huvudtes, en väldigt ljus bild av Sverige. Denna bild får 

tjäna som argument för att det inte finns något som säger att denna ljusa bild skulle förändras 

av ett icke- medlemskap. Men här skulle rimligen, med tanke på ett tacksamt tema, en 

civilreligiöst färgad retorik kunnat spela an på denna ljusa bild i formerna av ett mer 

kommersiellt historiebruk. Erlander går dock alltså inte in på den linjen utan lämnar denna 

bild därhän. Men, för att återgå till neutralitetstemat, så återkommer Erlander vid flertalet 

tillfällen till detta. Då huvuddelen av talet är kopplat till ett internationellt perspektiv istället 

för en inhemsk kan detta förstås. Genom ett internationella tema bygger Erlander snarare upp 

en symbolisk inversion. Det vill säga uppfattningen av ”vi” formeras i uttrycken av vad som 

är ”dem”. Därmed skulle man kunna titta närmare på sådana inverterade nyckelsymboler i tal 

som anknyter till utrikespolitiska teman. Vid det flertalet tillfällen som Erlander upprepar 

behovet av en bibehållen neutralitetspolitik och påpekar oförenligheten det finns i detta med 

fullt medlemskap i EG. Inverterade nyckelsymboler står att finna ibland annat hur Erlander 

uttrycker att:  

 
Ett land som vill delta i internationellt samarbete får vara berett att i olika hänseenden 

modifiera sin nationella självbestämmanderätt.  

 Det vore utomordentligt olyckligt om den uppfattningen skulle vinna spridning – här 

hemma och utomlands – att Sverige är på glid bort från neutralitetspolitiken. Det skulle 

vara ödesdigert om den föreställningen utbreddes att vi känner oss så hotade av de 

ekonomiska konsekvenserna att ställas utanför ett europeiskt samarbete att vi är beredda 

att uppge det som sedan många år varit huvudlinjen i svensk utrikespolitik.82

                                                                                                                                                         
 
81 Johannesson, Kurt, Åsard, Erik, Josephson, Olle. (1998) s.187  
 
82 Johannesson, Kurt. Åsard, Erik. Josephson, Olle. (1998)  s. 182 

 36



 

 

     I första meningen framgår huvudargumentet - neutralitetspolitiken kommer att äventyras 

vid ett medlemskap. Men som vi också kan se är den inverterade nyckelsymboliken inte 

särskilt direkt. Men den följer ett mönster som utgår ifrån en betydelsefull svensk särställning 

i och med neutralitetspolitiken. Om neutralitetspolitiken begränsas tappar Sverige denna 

särställning. Symbolerna ”vi” och ”dem” återfinns i hur Erlander ålägger andra länder den 

egna, inhemska synen på Sverige med dess neutralitetspolitik. Det som sägs då är att andra 

länder ser Sverige som ett land med en särställning.  En typ av symbolisk inversion återfinns 

också som en fortsättning på den ljusa bild Erlander målat upp av Sverige. Han kontrasterar 

då denna svenska framgångssaga mot länder som inte haft denna och som nu inte har annat 

val än att gå i med fullt medlemskap. Sverige har ”handlingsfrihet” jämfört med dessa länder. 

En handlingsfrihet som grundlägger neutralitetspolitiken - Sverige är ett speciellt land, med 

en särskild uppgift, i vilken neutraliteten ingår som ett viktigt element. 

 

     I citatet ovan görs vidare en historisk referens genom att peka på det som ”Sedan många år 

varit huvudlinjen i svensk utrikespolitik”. Detta blir en historisk referens – syftet med denna är 

att historien ska legitimera neutralitetspolitiken. En än mer direkt historisk referens görs i 

nedanstående citat där Erlander hänvisar till 1930- talet. Erlander säger då att: 

  
Låt oss anta att vi på 1930- talet hade haft ett avtal som underordnade de enskilda 

ländernas politik ett övernationellt europeiskt organ. Hade vi då haft möjlighet att driva 

den krispolitik som blev av ofantlig betydelse för den svenska ekonomin och för den 

svenska demokratin där vi internationellt sett utan tvekan var ett föregångsland?83  

 

     En historisk referens till mer explicit neutralitetspolitiken görs nedan, där denna 

sammankopplas med en längre bakomliggande historia.  

 
Svensk utrikespolitik har brukat beskrivas som alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i 

krig. Denna beskrivning återger otvivelaktigt på ett korrekt sätt huvudlinjen i svensk 

säkerhetspolitik sedan lång tid tillbaka.84    

 

                                                                                                                                                         
 
83 Ibid s. 184 
84 Johannesson, Kurt. Åsard, Erik. Josephson, Olle (1998) s.182 
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     På ett etnologiskt plan kan neutralitetssymbolen i Erlanders tal hänga samman med vad 

som redan nämnts i bakgrundsteckningen - en tämligen odramatisk svensk 1800-tals historia. 

Nationen kan då få luddigare konturer. Neutraliteten blir som det tycks i Erlanders tal en stark 

symbol för nationens identitet – ett medel för att bilda skarpare konturer kring landet. Med 

detta blir det då även ett medel för att skapa större sammanhållning och enighetskänslor. 

Dessa syftar i talen snarast på att skapa en opinion som inte vill svika den fina historiska 

kontinuiteten för att gå in i ett annat okänt och farligt historiskt skede. Av detta kan då 

återigen utläsas hur den egna historien blir ett medel för politisk legitimering.  

 

     Nedan går talanalysen återigen framåt i historien, till våra dagar med Göran Persson som 

statsminister. Vi kommer att se att det finns betydligt mer utrymme för de historiska 

referenserna inom de egna socialdemokratiska leden vilket bland annat leder till en viss 

personkult. Men man kan också se den starka förankring socialdemokratin har bakåt i tiden 

genom hur den uttrycker forna ideal som alltmer förlorat kraft i globaliseringens tidevarv.   

 

6.4 

                                                                                                                                                        

Allmogehistoria med transcendens 

     Göran Persson håller precis som Erlander ett tal med anledning av folkomröstning i EU- 

frågan. Talet har kallats ”rösta ja till euron”.85 Inledningen av Perssons tal är intressant då han 

vill hjälpa sina åhörare att dra sig Tage G Pettersson till minnes. ”Ni vet den gamle 

försvarsministern och allt vad han nu har varit. Han drack ju kaffe och åt bulle överallt, det 

har jag gjort i sommar också”. Persson använder ett vardagligt och informellt språkbruk i sin 

presentation av Tage Pettersson ett språkbruk som kanske helt normalt sett inte hör hemma i 

dessa sammanhang. Detta syftar i största rimliga mening till att skapa en ”vi- känsla”. Jämfört 

med ovanstående talare i Per Albin och Erlander så märks hursomhelst att talet präglas av en 

betydligt mer informell stämning. Med orden ställer Persson vidare Tage G Pettersson vid sin 

sida och låter honom bli en del av Göran Persson- identiteten – Persson känner sig som Tage 

G Pettersson och gör som Tage G Pettersson. Med detta blir det intressant att titta på vad 
 

 
85 Källmaterialet hämtades ursprungligen på: http://www.socialdemokraterna.se/templates/News.aspx?id=2915. 
Sidan finns ej längre tillgänglig. Däremot finns det en länk på socialdemokraternas hemsida där man kan lyssna 
på talet i sin helhet: http://www.s-info.se/region/show_news_g.asp?id=7&news=695&navi=35
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Persson har för syften med detta. Kanske kan man urskilja en transcendens i detta. Hur gamla 

socialdemokrater överbryggar historiens förändrade karaktär av samhället via de nya 

maktinnehavarna. Något längre fram i uppsatsen kommer vidare exempel på 

socialdemokratiska personkulter likt denna beskrivning.  

 

     Företeelsen ”Kaffe och bulle”86 är nu redan nämnda och kan visa på en ansats med 

Perssons syfte men också en ingång till den typ av mytologisering det handlar om här. Dels, 

som redan nämnt om en mytologisering av gamla trogna socialdemokrater, dels via saker som 

är traditionellt svenska. Dessa traditionella företeelser kan anses bidra till en 

hemhörighetskänsla och kan även skapa sammanhållning då alla mer eller mindre kommer i 

kontakt med dessa i de vardagliga svenska rutinerna. Persson använder vidare en 

referensperson ur den socialdemokratiska historien och i åhörarnas känslomässiga bilder 

kanske Tage Pettersson kan verka likt ett ankare, som i viss mån håller emot den rasande 

historiska utvecklingen. Persson fortsätter inledningen av sitt tal med att sätta ankar i historien 

hos sina åhörare. Han gör det genom att referera till svensk natur och naturromantik, med 

cykelturer runt de sörmländska sjöarna87 där Persson också låter det ack så typiskt svenska, 

och historiskt förankrade fenomenet systembolaget vara med på ett hörn.(arbetarrörelsens 

puritanism avseende alkoholfrågan får kanske därför anses förlorad).  

 

      Svensk naturromantik har vidare sin bas i det svenska bondesamhället. På detta sätt kan 

man våga påstå att Persson grundar sitt anförande om EU-medlemskap i svensk bonde- och 

naturromantik. Om Persson kopplar en transcendens som kan återfinnas här tillsammans med 

den politiska sakfrågan, så är transcendensen i den svenska naturromantiska traditionen 

använd som politiskt hjälpmedel, som ett enighetsskapande verktyg utifrån något som 

påminner om en nationell transcendens.  

     Utifrån denna grund blir det vidare intressant att se på hur Persson lägger in sin 

argumentation om ett medlemskap i valutaunionen. Det finns nämligen en historisk 

förankring i den romantiserade bilden av Sverige, som troligen har sin bas i det svenska 

                                                                                                                                                         
 
86 ”Kaffe- och bulle” är troligen begrepp som ger genklang hos den svenska befolkningen, med den högsta 
kaffekonsumtionen i världen.   
87 Sjöar och vatten är i sig mytiskt laddade fenomen. I svensk folklore finns sjöarna och vattnet att finna inom en 
uppsjö av uttryck. Huruvida just nämnandet av de sörmländska sjöarna får mytisk laddning på detta sätt ryms 
inte att diskutera i min uppsats, men det är rimligt att anta att den svenska naturromantiken understryks genom 
att Persson talar om just de sörmländska sjöarna.  
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bondesamhället. Denna förankring har i sin tur en transcendent potential. Denna potential 

förekommer rimligen då denna historia i stor utsträckning är uppbyggd av mytologiskt stoff. 

Den svenska naturromantiken är också besläktad med bondesamhället. Det förefaller därmed 

som grunden är lagd utifrån samtliga kriterier och det hänger på huruvida den politiska 

sakfrågan sammankopplas med detta.  
 

… Vi hör hemma i den här gemenskapen, det är vår framtid, därför tänker jag rösta JA. 

Hur du röstar det avgör du själv, men när du står där i vallokalen, så är de ju så att 

valresultatet kommer att räknas och det kommer att gälla. Din röst är lika mycket värd 

som min. Ditt ansvar är lika stort som mitt.88

 

     I ovanstående stycke ser man tydliga skäl till varför Persson genom sitt tal är angelägen 

om att jämställa sig själv med sina åhörare. Jag vill påpeka att det för uppsatsen inte är 

intressant i sig att han jämställer sig med sina åhörare, det är sättet han gör det, som ovan 

demonstrerats, som är intressant.  För i detta sätt uppfyller Perssons tal nämligen för det första 

kraven på att yttra en civilreligiös företeelse i sättet han talar om nationens historia. Han 

kopplar för det andra samman denna historia med nutid. För det tredje talar Persson om 

framtiden när han gör gällande vikten av att denna inbegriper ett medlemskap i EMU. Ett 

exempel på hur Persson uttrycker EMU- medlemskapets vikt för Sveriges framtid låter såhär: 

 
Jag tycker att det här för mig är det viktigaste. Möjligheten att påverka, 

möjligheten att bidraga till ett Europa som växer samman. Sedan kommer 

jag inte att få uppleva alla fördelarna. Jag är över 50, om mitt liv blir långt 

och gott så blir det 70 år eller mer, så står det i Bibeln det vet ni. Men nu 

kanske jag blir 80 år eller mer, eller 90 år eller mer. Det är en kort tid, det 

är en väldigt kort tid. Men mina barn och deras barn ska ju leva vidare i 

vårt land och här ha möjlighet att utvecklas och utveckla tillsammans med 

andra utan konflikter. Och vad vi gör nu lägger naturligtvis grunden för 

deras framtid. 

 

     Samtliga av de tre ovanstående kriterierna Persson uppfyller omgärdas av mytiskt starka 

begrepp och mytomspunna företeelser som exempelvis den svenska naturromantiken. Att 

                                                                                                                                                         
 
88 Källmaterialet hämtades ursprungligen på: http://www.socialdemokraterna.se/templates/News.aspx?id=2915. 
Sidan finns ej längre tillgänglig. Däremot finns det en länk på socialdemokraternas hemsida där man kan lyssna 
på talet i sin helhet: http://www.s-info.se/region/show_news_g.asp?id=7&news=695&navi=35
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nämna bibeln är ett vidare exempel. Bibeln har ytligt sett egentligen inget med själva 

sakfrågan att göra – det vill säga att rösta ja på grund av Perssons andemening om att ett 

EMU- medlemskap är av vikt för att säkra kommande generationers trygghet i samhället. 

Titeln på talet är också rösta ja för dina barns och barnbarns skull. Men med Bibeln som 

begrepp och som fenomen kan genklang rimligen antas väckas. Här kan man se ett exempel 

på arbetarklassens förankring i den puritanism som har sin botten i det svenska 

bondesamhället.  
 

6.4.1 Personkult      

     Ovanstående resonemang behandlar ”nationskult” snarare än ”personkult”. Det finns dock 

påträffat idag i relativt hög utsträckning. Mona Sahlin har till exempel använt sig av gamla 

bevingade ord av Olof Palme i sitt installationstal såväl som hon refererat till Palme senast 

under almedalsveckorna på Gotland i somras. Dagens nyheter sätter rubriken ”Sahlin 

refererade ofta till Palme”.89 Även Göran Persson gjorde kopplingar till Palme under sitt 

första tal som statsminister på Gotland.90 Det som är relevant med detta är att även detta visar 

på en förankring bakåt i tiden. Något som vittnar om att det finns ett mytologiskt sken att 

hämta i dessa historiska personer. Nedan finns ett talande exempel på en användning av 

”historiska socialdemokrater”. Talet är hämtat ur Perssons installationstal från 1996. 
 

Olof Palme sade en gång att ingen människa kan skapa sig en ö där han eller hon 

oberoende av andra kan bygga sig ett liv i frihet och trygghet, ty vi är alla för eller 

senare beroende av andra.91   
 

Med dessa ord återfinns visserligen ingen direkt heroisering eller personkult av Olof Palme 

själv. Däremot kan det hursomhelst ses i ljuset av det som tidigare belysts, en omformulering 

av något, för att få en anpassning till en dagsaktualitet. Den aktualitet som åsyftas nu är den 

ekonomiska kris Sverige och Europa hamnade i mot slutet av 90- talet. Med Göran Perssons 

ord: ”Arbetslöshetens skärseld har ödelagt stora delar av den europeiska kontinenten.” Med 

bakgrund av denna kris görs också intressanta aspekter av vad Göran Persson hyllar som 

                                                                                                                                                         
 
89 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=629827 (2008-09-21) 
90 Se här Arvidsson, Claes (2007) Olof Palme: Med verkligheten som fiende.  
91 Johansson, Morgan, Nilsson, Annika, Persson, Göran (2000) s.36 
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ideala egenskaper. Dessa är de som redan belysts avseende motpolen till 1980- talets 

nyliberalism. En legitimering via en historisk person kan urskiljas här.  

6.5 Sammanfattning av talanalyser 

     Folkhemsbegreppets betydelse som nyckelsymbol i svensk kultur och nationell 

självuppfattning, går utifrån ovanstående talanalyser inte att förringas. Vad som pekar på detta 

är dels att det tycktes finnas en potential i begreppet redan när Per Albin Hansson plockade 

upp det för första gången. Därmed kan begreppet åtminstone sägas ha hängt med redan från 

1900- talets start och däri funnit en viktig kontinuitet. Dels handlar det om att 

folkhemsbegreppet visar på att arbetarklassen byggts upp på nationell grund, och att det i 

denna uppbyggnad finns formuleringar kring historien i ett mytologiskt sken. Ett tema kan 

urskiljas i detta som visar att ett övergripande nationellt värde/normsystem byggs upp i takt 

med folkhemsbygget. Detta system handlar i grunden om puritanska värden som arbetsamhet, 

skötsamhet, sparsamhet och återhållsamhet. Dessa värden tycks vara förutsättningar som 

grundats i det homogena svenska samhället och som sedan kunnat gå hand i hand med 

uppfattningar kring folkhemmet och neutraliteten såsom de är uttryckta i den 

socialdemokratiska retoriken. Normsystemets vikt och förankring belyses av den kontinuitet 

som ses i jämförelser mellan Per Albin Hansson, Tage Erlander och Göran Persson. Ännu i 

våra dagar finns värden uttryckta i Göran Perssons socialdemokratiska retorik, bland annat i 

form av återhållsamhet och antimaterialism. Endast hoten mot samhället skiftar, hot som 

legitimerat dessa värden på grund av dess tyngd i svenska kulturen. Det tycks med andra ord 

finnas en viss transcendens i dessa nationellt grundade värden. 
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7 Diskussion 

Diskussionen nedan berör uppsatsens huvudsakliga syfta och tar i sin metodologiskt  
 
betonade analys stöd av de ovanstående talanalyserna, såväl som uppsatsens 

bakgrundsteckning. Denna diskussion kommer att utgå ifrån de punkter som jag funnit som 

huvudsakliga i Bellahs teori. Nedan återaktualiseras dessa: 

 

(i) Civilreligion har en profetisk funktion 

(ii) Civilreligion tolkar nationens historia utifrån ljuset av en transcendent 

verklighet 

(iii) Civilreligion är politikens religiösa dimension utan att vara ekvivalent med 

politik92 

(iv) Civilreligion är en offentlig religiös dimension som visar sig i trossatser, 

symboler och ritualer.93 

(v) Civilreligion fungerar som en viktig sammanhållande faktor i såväl religiös 

mångfald som politisk.94 

 

7.1 

                                                                                                                                                        

Folkhemstankens profetiska funktion 

     Utifrån uppsatsens talanalys kan sägas en hel del om de särskilda premisser som en 

”svensk civilreligion” i Bellahs termer måste omfattas utav. För att belysa en grundläggande 

problematik i ”översättningen” av Bellahs i grunden amerikanska teori till svenska 

förhållanden kan folkhemsbegreppet användas. Särskilt intressant blir det att relatera 

folkhemstanken till Bellahs ovanstående punkt (i) – att civilreligionen har en profetisk 

funktion, uppfattningen att samhället står till svars inför en högre moralisk ordning. Överlag 

blir analysen som mest matnyttig på denna punkt då man rör sig inom de svenska 

socialdemokratiska gränserna – här kan man rimligen komma närmast i utredningen av vad en 
 

 
92 Träskbacka, Bror (1987), s8f 
93 Bellah, Robert N. (1975), s.xii 
94 Bellah, Robert N. (1967), s. 4. 
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”Bellahs civilreligion” kan omfattas utav i Sverige. Det som här betecknas profetisk funktion 

är det som ”hänvisar till civilreligionens normativa aspekter.”95 Detta innebär att det finns en 

inneboende kraft i det som avses ”normativt” – det normativa som i sin tur hämtat näring ifrån 

de specifika skeenden som också bildat nationell självuppfattning/nationella identiteter. Som 

exempel kan tas att en av de innehållsligt mer betydelsefulla delarna i folkhemsbegreppet 

omfattar ”solidaritet” - I ”det goda hemmet” hjälper alla varandra och jämställdhet skall råda. 

Ett annat exempel kan ses i den sociala ingenjörskonsten som också ingick i folkhemspaketet.  

 

     Med tanke på den tidsperiod som inrymt folkhemstanken kan det vara aktuellt att i många 

aspekter, betitla folkhemsbegreppets innehåll som en ”högre stående, moralisk makt”. Detta 

är något som kan urskiljas i samtliga talares uttryck. Från Per Albin Hansson till Göran 

Persson, där det dessutom finns slående likheter mellan nämnda talarna i dessa aspekter. Som 

redan nämnts tycks det dessutom finnas en viktig kontinuitet. I den övergripande moraliska 

norm/värdesystem som framkommer i talanalyserna, ingår också de mytologisera(n)de bilder 

som de analyserade talarna vill förmedla. Här finns inslag av naturromantik såväl som 

omformuleringar, och återanvändningar av svenskarnas historia. Tanken på den svenska 

naturen i ett idealiserat format, har precis som folkhemmet, sin grund i det förmoderna 

svenska bondesamhället. Detta medverkar vidare till att socialdemokraterna (såklart) inte kan 

sägas vara upphovsmakare till fenomenen, men visar sig i analyserna vara viktiga bärare av de 

ideal som förmedlas. Vad som kan sägas med detta är att de idéer som bärs av 

socialdemokratin kan ta sig civilreligiösa uttryck enligt punkt (i) – det som hänvisar till ”det 

normativa, svenska” handlar innehållsmässigt om något nationellt betydelsefullt, något som 

ligger på ett djupare plan. Det är således inte fråga om de mer ytliga uttrycken av civilreligion 

per religiöst nationalistiskt mönster. (som i exempelvis Martys prästerliga version av 

civilreligion).  

 

      I det tematiska fallet ”övergripande moraliskt värdesystem”, handlar det om just om 

sådana djupgående uttryck. Socialdemokraternas långa maktposition under 1900- talet är 

rimligen av vikt för ett tolkningsföreträde av historien. Men vad som är relevant, då man talar 

om den ”profetiska funktionen”, här är att de socialdemokratiska civilreligiösa uttrycken i 

grunden har ett utompolitiskt ursprung. Även i det mest sakliga innehåll skymtar referenser 

                                                                                                                                                         
 
95 Furseth, Inger, Repstad, Pål (2003). S.142 
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härifrån, något som dock rimligen ämnar tala till djupet av det svenska historiemedvetandet 

och dess skapade identiteter. Häri kan alltså något om nationell självuppfattning utläsas.  

 

     För att gå till ”Bellahs civilreligiösa USA” (de amerikanska premisserna), så handlar det 

här på liknande sätt, om den specifika amerikanska historien som grund för de civilreligiösa 

uttryck som Bellah kunde urskilja. I USA kan begreppet ”the American way of life” ses som 

ett övergripande nationellt normsystem, som mycket väl kan kontrasteras mot det svenska 

folkhemsbegreppet. Skillnader i politisk utveckling har vidare skett mellan de båda nationerna 

på ett sätt som gör att den individuella självhävdelsen inte är, eller varit ”tabubelagt” i USA 

på samma sätt som i Sverige. En skillnad i ”den profetiska funktionen” kan vara att 

amerikansk civilreligion kan hänvisa till de normativa aspekterna som finns i 

entreprenörskapet, dess kreativa anda i ett fritt företagande USA. De neoliberalismiska 

inslagen som återfinns i detta, upplevs istället i den socialdemokratiska retoriken som hot. De 

”normativa aspekterna” tycks istället inbegripa allt som inkluderats av folkhemsbegreppet, 

häri ryms inte den individualistiska själhävdelse som kan bli en del av en neoliberalismisk 

anda.  

 

     En djupare analys avseende skillnaderna i detta finner tyvärr inte utrymme här. Poängen i 

sig räcker tillsvidare - att det tycks finnas en likhet i det faktum att övergripande specifikt 

nationella värdesystem utvecklats i den egna nationella historien. Något som också alltså 

Bellah funnit i sina teorier. Den historia som refereras till blir därför relevant att gång på gång 

omformulera för att passa in i dagsaktuella skeenden – det övergripande moraliska systemet 

får på så sätt hela tiden nya krafter.   

 

7.2 Mytologisering av historien 

     De fenomen som pekar på att ”nationens historia tolkas utifrån ljuset av en transcendent 

verklighet” återfinns om man ser på vad som är genomgående i talen hos samtliga talare. Det 

handlar då om det tema som jag i talanalyserna benämnt som mytologisering av historien. Det 

finns tendenser hos Per Albin Hansson att använda klassiska nationalistiska uttryck som ”leve 

flaggan” och ”varen svenske” etc. Vid tiden innebar uttrycken ingen kontrovers eller särskilt 

anmärkningsvärda saker. Det torde däremot ha slagit en klang i den egalitärt präglade svenska 
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kulturen. Hoppar man fram i tid till Tage Erlander återfinns också legitimering av den 

absoluta politiska verkligheten, via nationellt präglade uttryck – hämtade i historiska 

skeenden. Hos Göran Persson går referenserna tillbaka till bland annat Per Albin Hansson 

själv och samma typ av uttryck återanvänds, dock i en ny skepnad. Det handlar inte om ”leve 

Sverige” utan kanske framförallt går uttrycken tillbaka till ”den svenska naturen”, till ”den 

gemensamma vardagen” (vars grundramar och omgivande företeelser vi alla delar inom 

nationen, exempelvis systembolaget eller konsum etc.) samt till en svensk puritanismen. 

Samtliga har sin förankrade nationella historia. Persson kan i dessa uttryck exempelvis 

begagna sig av den svenska naturen för att ge ett mytologiskt skimmer åt den legitimering 

som används. Som redan nämnts tycks det vara så att hoten som bidrar till legitimeringen kan 

skifta – men legitimeringen i sig bottnar i samma värden, även över tid. Således finns det skäl 

att peka på en viss ”transcendent dimension”.  

 

     Man bör utifrån denna uppställda punkt utifrån svenska förhållanden tala om att 

civilreligion finns inom politiken, som den sfär där politiken verkar som bärare av 

kulturhistoriskt uppsatta ideal. Denna blir del både som en kontinuitet i nationellt 

identitetsbygge, samt har en politisk potential då dessa omfattar en central nyckelsymbolik.  

 

7.3 Svensk politiks implicita, religiösa dimension 

     För det första kan man titta på vad den religiösa dimensionen innebär i det amerikanska 

perspektivet. Denna skulle rimligen, utgående ifrån Bellah, handla om de mytologiserade 

grunderna för det amerikanska samhället - dess ”skapelseberättelse” – dvs. exodusmotivet, 

analogin till Israels gud, det förlovade folket och det förlovade landet. I Sverige handlar det 

utifrån mina talanalyser inte om sådana explicit religiösa referenser. Istället blir det kanske 

läge att tala om ”politikens andra dimension” – vad som kan sägas vara frikopplat från 

politiska sakfrågor. Jag har varit inne på precis detta fenomen i beskrivningen av ovanstående 

punkt. Denna ”andra dimension” är rimligen kopplat till socialdemokraternas maktposition 

under 1900- talet och innehav av tolkningsföreträde av centrala nationella nyckelsymboler. 

Politikens andra dimension är i Sverige rimligen kopplat till en religiös sfär i den bemärkelsen 

att tankegodset hämtas från ett premoderniserat bondesamhälle präglat av kristendomens 

tankar och idéer. Däremot blir uttrycken härifrån mer implicita i relation till den amerikanska 
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kulturen som Bellah analyserade. Här har evangelikala rörelser – ”den kristna högern”, 

alltsedan slutet av 1960- talet fått ett allt större inflytande i politiken. Därmed kan uttrycken i 

vissa fall bli mer explicita även inom politiken. Här handlar det också mycket om den 

dynamik som det funnits förutsättningar för mellan religion och politik. 

  

     Man bör dock inte förvilla tanken alltför mycket med att tala om ”religiös dimension” i 

politiken. För att återgå till ”den kristna högerns” utrymme inom den politiska sfären så är 

dessa uttryck inte en nödvändighet för att kunna tala om civilreligiösa uttryck. Det torde i 

betydligt större utsträckning handla om uttrycken som refererar till ”The American way of 

life” och allt denna innehåller genom dess historiska byggstenar. Även om religionen just 

genom denna historiska utveckling fått en stark livskraftighet i USA, så finns det 

beröringspunkter även i Sveriges historiska utveckling som berör fenomenet ”en politikens 

andra dimension” på samma sätt som i USA.  Det som ovan benämns som ”politikens andra 

dimension” kan avgränsa området ”civilreligion” till att inte göra vara alltför 

funktionalistiska.  

 

     I detta fall får man då, utifrån talanalyserna, en politikens andra dimension som rör sig 

inom nationellt historiska uppfattningar, vilka i sin tur ofta rör sig inom partipolitiska 

gränserna. Inom dessa gränser kan politikens syften och mål legitimeras utifrån nationens 

historia beroende på hur man väljer att formulera denna. I och med socialdemokratins långa 

perioder av obrutet maktinnehav har man vunnit tolkningsföreträde av formuleringar av 

historien, något som sedan kan få starkare förankring hos folket.     

 

7.4 Svensk politiks explicita, religiösa dimension 

    Återigen är det viktigt att inte förvilla sig bort via alltför traditionella uppfattningar, som 

kan göras gällande då man talar om ”religion”. Via USA är det lättare att inte förvillas, på 

grund av en livskraftig religiös sfär. Detta är en livskraftighet som har gagnats av att 

nationens historia redan från början gjorde en åtskillnad mellan kyrka och stat. I Sverige är 

det dock svårare att se nationens kristna arv. Det är inte lika tydligt hur detta idag tar sig 

uttryck. Det som kan visa sig i ”trossatser, symboler och ritualer” gör det dock i samtliga 

analyserade tal. Det handlar om trossatser när exempelvis Göran Persson talar om puritanska 
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ideal. Samma ideal ryms bland mycket annat i symbolen för det svenska välfärdssamhället – 

folkhemmet. Ritualerna återfinns inom de specifikt svenska traditionerna som kan refereras 

till inom politiken för att snabbt vinna en genklang hos åhörarna. Dessa har en stark och 

betydelsefull förankring. Vid en ytligare granskning skulle man dock även kunna finna sådana 

uttryck i mer explicita, ”USA-liknande” uttryck även i Sverige. Göran Persson nämnde 

exempelvis Bibeln som skulle legitimera valet av EU- medlemskap. Julen 2003 skriver Göran 

Persson i Svenska dagbladet om att ”Jesus är en bra ideolog”. Här återfinns explicita, religiösa 

referenser, som i övrigt tycks ovanliga inom svensk politik. Persson skriver här:  

Även om inte alla svenskar är kristna, så präglar de kristna värderingarna vårt 
samhälles traditioner. I grunden är det värderingar som handlar om alla människors 
lika rätt och lika värde. När Jesus klev upp på berget för att hålla sin mäktiga 
predikan var budskapet att ljuset ska lysa på alla.96

     Det blir, i denna artikel, tydligt hur Persson plockar fram puritanska ideal. Persson tycks 

visa hur det finns en ambition till att sammankoppla socialdemokratin med kristna, etiska 

ideal.  

 

     Ett relativt nytt fenomen som också kan belysas i förbigående är massmediala, religiöst 

präglade begivenheter som kommer fram i händelse av nationella trauman. Olof Palmes 

begravning tv- sändes, liksom Anna Lindhs, Fadime Sahindals och Astrid Lindgrens 

begravningar, minnesstunder tv- sändes vid Estoniakatastrofen. Vid årsminnet år 2005 av 

tsunamikatastrofen ägnade SVT hela annandag jul till minnesstund. Dessa är kopplade till 

politiska maktens företrädare då de är närvarande eller gör yttranden direkt i anslutning till 

dessa. Mona Sahlin är ett exempel på talare vid Fadime Sahindals begravning. Senast 

direktsändes begravningen av mördade Engla, ett mord som sades ”beröra svenska 

befolkningen på ett djupare plan”, därför valde SVT också att direktsända Englas begravning. 

Det tycks således finnas en viss trend i detta. Dessa är inte att jämställa med de gudstjänster 

som sänds på SVT – som har sin grund i att nå ut till intresseregister hos breda folklager 

enligt public service.  Detta är något annat som uppkommer just enkom vid nationella kriser 

eller trauman, något som faktiskt helt vid ordens allmänna betydelser kan liknas vid en 

Bellahs civilreligion på denna punkt. Det är då de traditionellt kristna trossatserna, 

symbolerna och ritualerna som kommer till uttryck enligt klassisk traditionella yttringar. Här 

                                                                                                                                                         
 
96 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_129212.svd?showCalendarDate=2008-08-05 (2008-09-21) 
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kan det också vara på sin plats att ta upp något om internationella idrottsevenemang vilka ofta 

kopplas till nationalism och till att vara civilreligiösa yttringar. Nationalism och dess 

patriotism har visserligen tyngd som ”alternativ religion” såsom denna lyder enligt Bellahs 

resonemang - Det moderna samhället leder till att konventionella religionen omformas och tar 

nya uttryck för att skapa mening och mål i tillvaron. Men civilreligion kan inte jämställas med 

nationalism i denna bemärkelse. Om substansen av civilreligion ändå kan sägas bottna i 

nationalism i Sverige, måste ”nationsbygget” och ”nationalitetsbegreppet” vara 

grundläggande betydelser ur begreppet ”nationalism”. Därför kan inte patriotiska yttringar av 

det slag, som ovan nämnda idrottsevenemang är exempel på, betecknas som innehåll i svensk 

civilreligion. Detta är alltför ytliga företeelser som inte behöver hämta näring från en 

djupgående nationell historia. Sådana yttringar kan uppstå lika snabbt i ett heterogent 

klassrum i en svensk skola, bara gruppen utvecklat ”vi” och ”dem”- känslor. En utveckling 

som på ett ytligt plan i princip kan ske på kommando.   

 

7.5 Det mångkulturella Sverige 

     Under denna punkt dyker en ganska akut fråga som rör det mångkulturella samhället i 

Sverige. Det blir ett problem i jämförelsen av ”Bellahs civilreligion” med anledning av att det 

är en, historiskt sett, ny företeelse i Sverige. Det är det inte i USA. Sveriges 1900- tals historia 

kan delas upp i två mycket övergripande delar - före 1960 och efter. Före 1960- talet var 

premisserna annorlunda för en analys liknande denna. Om vi utgår ifrån att det i Sverige finns 

ett kristet arv som maskerats alltefter historiens utveckling, så torde dessa uttryck haft större 

synlighet före 1960. Dels på grund av att det historiskt låg närmare tiden före sekelskiftet – 

men dels också för att samhället fortfarande kunde betecknas som homogent. I denna fråga 

skiljer det sig mellan USA och Sverige där det amerikanska samhället har haft en jämnare 

migration, om än högre på 1900- talets första hälft. På så sätt finns inga liknande 

omvälvningar som skulle kunna påverkat det amerikanska samhället i avseende på 

civilreligiösa uttryck. I Sverige har mångkulturen kommit att sätta prägel på svenska kulturen 

på ett avgörande sätt. Sverige var före 1960 att betrakta som ”etnisk nation” – en nation som 

på ytan sammanhölls av ett gemensamt historiskt arv, etnicitet och religion. Detta är således 

något som måste tas med i resonemangen kring svensk civilreligion utifrån ovanstående 

punkt.  
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     När Mona Sahlin låter Olof Palmes åsikter transcendera tid och rum för att få betydelse för 

dagens segregations- och invandringsfrågor är det dock ett tecken på att civilreligion, som den 

här är beskriven, i alla fall har ambitionen att fungera som sammanhållande faktor även i den 

religiösa och politiska mångfaldens Sverige. Det vill säga: mycket beroende på hur 

funktionell denna typ av retorik är kan Bellahs punkt (v) sägas bli uppfylld.  
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8 Sammanfattning  

Bellahs civilreligion är, sedda utifrån de bärande punkter jag hämtat i Bellahs teori, relevanta 

även i en svensk kontext. Genom den metod som uppsatsen byggt på kan skillnader mellan 

nationerna Sverige och USA överbryggas i mångt och mycket, då man talar om civilreligion. 

Den metod som använts i uppsatsen har fokuserat på framväxten av nationella 

självuppfattningar i USA och i Sverige. De olikheter som finns mellan nationerna står då inte 

som ett hinder genom att det är själva fenomenet ”nationell identitet/självuppfattning, i sig, 

som står i fokus. Vad som tycks talande för de likheter som kan påvisas står i att 

”folkhemmet”, och allt som ryms i detta begrepp, är fullt jämförbar med ”The American way 

of life”. Båda begreppen hämtar näring ifrån nationernas identitetsbygge.  

 

     Uppsatsens ursprungliga hypotes besannas till viss del - religiösa referenser tillåts bli mer 

explicita i det amerikanska samhällsklimatet än i det svenska. Däremot så finns det en viss 

tendens som pekar på att uttrycken blir mer explicita ju längre fram i tiden man kommer. I 

huvudsak visas detta genom Göran Perssons retorik. Denna typ av retorik har inte, i de 

analyserade fallen en grund i social eller politisk kris. Civilreligion, med explicita uttryck, 

liknande uttrycken i amerikansk civilreligion kan alltså i vissa fall urskiljas. En huvudsaklig 

källa för de civilreligiösa uttrycken i Sverige tycks hämtas i puritanistiska ideal. Så är även 

fallet i USA, varpå en tydlig analytisk och metodologisk utgångspunkt här finnes för vidare 

studier av civilreligiösa uttryck i USA jämfört med Sverige. 

 

     För att återgå till folkhemmet kan detta visa på, hur även de svenska mer implicita 

uttrycken av civilreligion kan jämföras med de amerikanska, mer explicita uttrycken. I 

Sverige kan en  

sekulär dimridå, trots implicitheten, avtäckas från folkhemsbegreppet. Begreppet hyllas 

retoriskt genom att det sammankopplas med betydelsefulla storheter inom svensk historia. 

Begreppet ges också delvis nya innebörder då det anpassas till nya mer aktuella kontexter. På 

detta sätt får begreppet hela tiden nytt liv. Dessa stegvisa anpassningar och nya 

användningsområden kan ha lett till att begreppet alltmer kommit att verka inom en 

transcendent sfär, och kommit att bli till ett överordnat värdesystem. Även viktiga svenska 

symboler som exempelvis den svenska naturen kan bakas in i den alltmer övergripande 

 51



 

betydelse som folkhemsbegreppet kommit att få. På så sätt kan exempelvis puritanistiska 

etiska ideal bindas samman med ett miljöhot. Likaväl kan idealen bindas samman med de hot 

som neoliberalismiska tendenser upplevs som i den socialdemokratiska retoriken. 
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Abstract


The aim of this paper is to try Robert N. Bellahs theory of civil religion, within a Swedish societal context. Bellahs theory was designed in, and influenced by American culture. Therefore, the “translation” of Bellahs theory does not come without problems. A methodological discussion concludes with methods focusing on national self- conceptions. Through this method, the Swedish social democratic notion of the “folkhem” can be related to the notions included by “the American way of life”. The “folkhem” as well as “the American way of life” includes ideas of the nation, made up by specific historical events, in both nations. Those ideas are vital parts of the national self conception in both nations. Historical premises are constantly reborn through the rhetorical reinterpretation, and through the eyes of Bellah, the notion of the folkhem creates a national embracive, ethical value system. The notion of the folkhem still is viable in the Swedish society. Contemporary use of the folkhem- notion is discerned by the threats of globalization and neoliberlismic tendencies. In the light of these threats, the folkhem- notion includes the preservation of Puritanism ideals. 
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1 
Inledning

Det har hävdats att svenskarna har en religion utan att vara religiösa. Enligt många är detta

en följd av att sekulariseringen dragit fram över Sverige – religionen har blivit privatiserad. 

Det sägs att den forna kristna kulturen har blivit nedbruten till oigenkännlighet i Sverige. Andra menar att svenskarna alltjämt har en religion, då deras religiösa tradition påverkar kulturen än idag. Vad man än har för åsikter i dessa frågor står en sak klart – att finna samtida företeelser som är bärare av ett idéhistoriskt eller religiöst arv är inte det lättaste. Rimligen finns det en större påverkan än vad vi till vardags anar. Att det är svårt att ana denna påverkan beror på att de traditioner, som en gång var en naturlig del i det svenska samhället, idag är tämligen osynliga då de är sammansatta av många och svårupptäckta element.
 Med denna uppsats vill jag göra ett försök att urskilja några av dessa svårupptäckta element. 

     Robert N Bellah utvecklade på 1960- talet sin egen definition av civilreligion. Bellahs forskning kring civilreligion i USA inbegrep sådana svårfångade företeelser, som bara kan finna förklaringar i nationens specifika historiska utveckling. Bellah hävdade bland annat att det i USA finns en (civil) religiös dimension som övergriper den stora religiösa splittringen. Han såg också en religiös dimension i den amerikanska politiken. Det är bland annat en dimension som givit förutsättningar för uttryck av en Gudom i de amerikanska presidenternas retorik. Här urskiljs än idag vanliga uttrycken i exempelvis ”God bless America” eller ”A nation under God” etc.
 

     Bellahs forskning bildar viktiga utgångspunkter för uppsatsens sökande efter en specifikt svensk civilreligion. I detta sökande hoppas jag kunna finna, och kanske avtäcka, de svårupptäckta element som genom tiden kan ha antagit en sekulär skepnad. 


    Själva begreppet civilreligion är myntat av Jean Jacques Rousseaus. I ”det sociala kontraktet” (1762) skrev Rousseau att statens sammanhållning skulle byggas på uppfattningar kring staten som helig. Rousseau såg detta som en nödvändighet för det samhälle som inte längre hölls samman av traditionella religiösa band.
 Detta är begreppet civilreligions grundläggande betydelse. Det var först på 1960- talet som begreppet återaktualiserades på allvar. Bellah publicerade då artikeln ”civil religion in America”. En ivrig debatt uppstod, som allt sedan dess gått fram och tillbaka.
 

     I artikeln menade Bellah att, trots att studierna utgick ifrån en amerikansk samhällelig och historisk kontext, så är civilreligion en universell företeelse
.


     Med denna uppsats avser jag inte huvudsakligen att pröva hållbarheten i detta påstående, däremot är uppsatsen till stora delar uppbyggd på diskussionen av vilka metoder som kan användas för att pröva detta påstående. Uppsatsens empiriska material utgår ifrån offentligt hållna tal av socialdemokratiska företrädare. En diskussion förs sedan kring hur en lämplig metod kan utvecklas för att kunna ställa socialdemokraternas retorik i relation till amerikanska presidenters retorik. Kan maktens uttryck visa samma typ av heliga, nationella självuppfattningar i ”socialdemokraternas Sverige” som i ”Bellahs USA”? 


1.1 Syfte & problemformuleringar


     Syftet med denna uppsats är att pröva i vilken utsträckning den civilreligiösa teorin, sådan den utformats av Robert Bellah, kan appliceras på en svensk kontext. Nedanstående problemformuleringar avser verka som stödfrågor för att uppnå detta syfte:


· Hur kan en metod för att översätta Bellahs teori till svenska förhållanden utarbetas?


· Vad inom den socialdemokratiska retoriken kan urskiljas, som har beröringspunkter med innehållet i Bellahs teori?


· Hur förändras dessa eventuella beröringspunkter över tid?


· Vilka delar kan av Bellahs teori kan behållas och vilka måste modifieras eller 


överges i jämförelsen med Sverige?


2 Metod och avgränsningar


Syftet med den metod som beskrivs nedan, är att översätta Robert N Bellahs teori om 


civilreligion till en svensk samhällelig kontext. I denna uppgift ingår också en diskussion 

kring hur en metod för att uppnå detta syfte kan utformas. 


     En utgångspunkt för uppsatsen är, för det första, Bellahs analyser av amerikanska presidenters retorik. I dessa analyser fann Bellah en religiös dimension, uttryckta i trosuppfattningar, symboler och ritualer.
 Bellah menade att, till fenomenet, liknande religiösa dimensioner kan finnas överallt, inte bara i USA. Detta påstående utgör den hypotes som uppsatsen bottnar i: att en liknande retorik eventuellt kan urskiljas i Sverige, men att denna retorik skiljer sig genom att referenser av Sveriges religiösa arv ”maskeras” i betydligt högre utsträckning. Utifrån denna grundläggande hypotes utgår uppsatsens empiriska material i svensk, offentlig socialdemokratisk retorik. 


     En metodologisk diskussion kring hur denna retorik kan analyseras förs dock innan analysen påbörjas. Det som ska leda fram till uppsatsens analysdel blir därför ett urval av vad som kan antas vara viktiga metodologiska hållpunkter. Den ovan nämnda hypotesen gör gällande att dessa hållpunkter rimligen handlar om historiska skeenden som skapat skilda premisser för ländernas (civil) religiösa utveckling och de uttryck denna kan ta. 


      En avgränsning sker således i beskrivningen av det som kan utgöra betydelsefulla, svenska ”historiska erfarenheter”. De idéhistoriska skeenden som här beskrivs kommer då att utgå ifrån vad som kan sägas rama in den svenska socialdemokratiska ideologin. Utifrån denna ram sker sedan ytterligare ett urval. Sistnämnda urval baseras på vad som kan förväntas vara viktiga ”käpphästar” i socialdemokratisk retorik. Den forskning som beskrivit framväxten av nationella självuppfattningar och identiteter kan sätta mina talanalyser i en bredare kontext. Därför breddar och kompletterar jag min metod med denna typ av litteratur. (se kap 2.2)


    Bakåt i tiden begränsas min uppsats till att utgå ifrån Per Albin Hanssons så kallade Folkhemstal 1928. Därifrån rör jag mig framåt via Tage Erlanders tal till dagens socialdemokrati representerad av Göran Persson. Metoden kommer i många stycken fokusera på att finna ”det nationella”. Därför utgår jämförelserna både från tid och rum. Ett historiskt perspektiv kan bidra till att belysa hur nationens samlade symboler bildas och med tiden laddas med ett allt större känsloengagemang. I samma perspektiv urskiljs kanske också symboler som förlorat styrka men som plockas fram i sociala eller politiska kriser. Med detta perspektiv vill jag undvika att mäta och jämföra olika länders nationalkänsla. Tidsliga och rumsliga perspektivet kan medverka till att istället se på vilka arenor, vilka former eller hur fokus av ”det nationella” skiftar mellan nationer. Detta utgör en rättvisare grund för jämförelser av nationella identitetsuttryck.


     Det partipolitiska valet faller vidare på socialdemokraterna då dessa haft en dominerande roll i den svenska politiken under 1900- talet.
 Det handlar då om parlamentarisk röststyrka. Samhällets medborgare – ”publiken” i egenskap av ”kollektiv identitet” är av vikt i mitt analysmaterial. Det handlar här också om att utifrån en o samma särskilda ideologi kunna se på användningen av identitetsbildande symboler. Den allmänna rösträttens införande 1945 torde vidare ha ökat den politiska likställigheten. Tyngdpunkterna i min analys kommer också att vila på dessa förutsättningar där merparten av talen är hållna efter 1945.


     Den metod som ovan beskrivs bygger alltså till stora på de grundläggande val Robert Bellah gjorde för att kunna påvisa sin teori kring en existerande civilreligion i USA. För att kunna komma vidare i metoden måste ytterligare steg tas i tolkningen av Bellahs teori. Det är i artikeln ”Civil Religion In America”
 som Bellah för första gången väcker tanken på en amerikansk civilreligion. Här kan man se de argument som Bellah här lägger fram för sin teori. En kortfattad beskrivning Bellahs metod är till att börja med redan genomgången – det vill säga hur Bellah utgår ifrån amerikanska presidenters offentliga retorik. Analyserna bygger sedan på de amerikanska historiska skeenden som kan sägas ha möjliggjort den typ av retorik som Bellah analyserar. Bellah talar här om ”the American way of life” – nationens specifika historiska premisser som bildat de amerikanska nationella självuppfattningarna. I ”The Broken Covenant” utvecklar sedan Bellah dessa tankar. Här går Bellah djupare in på amerikansk civilreligion och de nationella mytologiska djupstrukturer som stödjer denna. En viktig tanke kommer fram som hävdar att, via civilreligion tolkas folkets gemensamma historia i ljuset av en transcendent verklighet (se definition kap 2.1). Ovanstående kan nu tillsvidare bilda en mycket kort sammanfattning av hur Bellah byggt upp sin teori. Detta bildar grunderna för hur denna uppsats metod sedan byggs upp. Nedanstående avsnitt går närmare in på de grundläggande element som jag avser utveckla, och eventuellt omarbeta genom min metod. 


2.1 Civilreligionens bärande delar


     Bellahs teori kring civilreligion är stor och innehållsrik. Då den spänner från det sena 1960- talet och framåt så har teorin med tiden kompletterats och vidgats. Detta breddande av begreppet är rimligen föranlett av den livliga debatt kring amerikansk civilreligion som uppstod på 1970-och 1980- talen. Att göra en sammanfattning av de viktigaste och bärande delarna i teorin är dock möjlig. Det genomgående temat i Bellahs teori är att, i det moderna samhället utgör civilreligion ett alternativt sätt att ge identitet och mening åt samhället. Hans definition lyder enligt följande:


”(civilreligion är) en uppsättning religiösa trosriktningar, symboler och ritualer som vuxit fram ur de amerikanska historiska erfarenheterna, tolkade utifrån en transcendent dimension”


     Denna grundläggande definition har, som vi redan sett, en komplex metod bakom sig. Att bena ut de bärande delarna för ovanstående definition kan förenkla och ge ett konkretare underlag för min senare analys. Nedanstående punkter är utvalda: 


(i) Civilreligion har en profetisk funktion


(ii) Civilreligion tolkar nationens historia utifrån ljuset av en transcendent verklighet


(iii) Civilreligion är politikens religiösa dimension utan att vara ekvivalent med politik


(iv) Civilreligion är en offentlig religiös dimension som visar sig i trossatser, symboler och ritualer.


(v) Civilreligion fungerar som en viktig sammanhållande faktor i såväl religiös mångfald som politisk.


     Bellahs teori kommer i uppsatsens analysdel, utifrån ovanstående punkter, att diskuteras gentemot specifikt svenska förhållanden. Utifrån de skillnader som finns mellan USA och Sverige är min hypotes att Bellahs teori inte är fullt anpassningsbar till svenska förhållanden. Så länge denna hypotes riktig kommer ett behov att modifiera Bellahs teorier att finnas. De modifieringar som eventuellt görs noterar jag i diskussionen där jag också motiverar varför dylik modifiering är nödvändig i analyser av civilreligion i svensk kontext.


2.1.1 Civilreligionens universalism

     Härigenom måste man då söka efter relevanta svenska ”historiska erfarenheter”. De amerikanska särpräglande historiska erfarenheterna var också något som var helt grundläggande i Bellahs egen definition. När Bellah talade om en ”civilreligionens universalism” så menade han inte att civilreligionen tar sig samma uttryck oavsett vart man befinner sig. Istället syftade han på fenomenet i sig. Om man återvänder till Bellahs definition så är civilreligion alltså ”en uppsättning religiösa trosriktningar, symboler och ritualer”
 Dessa var sedan utvecklade genom de amerikanska historiska erfarenheterna och härigenom gavs att de kunde tolkas ”utifrån en transcendent dimension”. Att utifrån detta utveckla teorier kring vilka trosriktningar symboler och ritualer som vuxit fram genom svenska historiska erfarenheter känns då som ett naturligt steg. Det något mer invecklade ”transcendent dimension” kräver dock en något närmare genomgång. Bellah menar att civilreligionens ”mest centrala lära är att nationen i sig står under ett transcendentalt dömande organ, och har ett värde så länge som nationen erkänner en högre lag”.
 Detta är en kärna i fenomenet civilreligion i sig. Det är denna uppfattning om att nationen i sig är stående under en högre makt som Bellah avser med sin universalism. Denna ”transcendenta dimension” och denna ”högre lag” kan enligt Bellah, via nationen i sig, återfinnas överallt. 


     Just här kan, kanske den största, problematiken i översättningen av Bellahs teori blottläggas. När Bellah talade om ”transcendent dimension” i USA så kom han att ganska specifikt avse det exodustema som han utvecklade. Det vill säga tanken på de amerikanska invånarna som ”ett utvalt folk” och nationen som ”det förlovade landet”. Denna specifika premiss blir orimlig att utgå ifrån då man talar om Sverige – förutsättningar för religiös utveckling har helt enkelt varit så vitt skilda i de båda nationerna. Religiösa referenser har inte samma förutsättningar och torde därför skilja sig i uttrycken. (se kap. 5)


     Det som tycks vara en nödvändig förutsättning för studiet av civilreligion i Sverige är att gå till det som Bellah menade var kärnan i civilreligion. Det är denna kärna som också motiverade hans tankar kring civilreligionens universalism. Denna djupare innebörd måste vidare, i Sverige utgå ifrån vad som är kopplat till nationens specifika historiska erfarenheter. Analysen av de politiska talarnas retorik kan sedan eventuellt berätta vad i dessa som står i samklang med något som kan benämnas ”transcendent sfär”. Det vill säga något som utifrån särskilda historiska erfarenheter kan betecknas vara stående som ”högre lag” och är moraliskt normgivande utifrån specifika svenska premisser. 


     Vidare finns det då skäl att söka efter vad som utgör ”nationell identitet” i Sverige. På något sätt måste vidare metodologiska utgångspunkter utgå ifrån tidigare forskning kring nationell självuppfattning. Den forskning som behandlar utveckling av sådana identiteter finner också stora beröringspunkter med det som Bellah betecknade mytologiska strukturer.
 Bellahs teorier är i övrigt mycket innefattande av det som kallas nationella identiteter. I hans fall är de dock, som nämnt, förlagda till USA. När jag i denna uppsats utgår ifrån civilreligionens svenska premisser kommer jag till stora delar att beskriva utveckling av nationella identiteter och självuppfattning. Nedanstående två avsnitt behandlar två exempel på studiet av just en sådan utveckling


2.1.2             Nationella Nyckelsymboler


     Av de författare som jag anknyter till i diskussionen kring ”nationella identiteter” återfinns bland andra Ulf Sander. Sander beskriver hur diverse nationellt, historiskt särpräglade djupstrukturer är de svårupptäckta element som bildar vad som kan kallas för ”svenskhet” – den nationella självbilden och identiteten inom nationen Sverige.
 Sherry Ortners
 forskning kring det som hon benämner nyckelsymboler blir vidare användbar för utvecklingen av min metod. Nyckelsymboler används av Ortner som begrepp för att beskriva de sammanfattande symboler som ger nationen självbild och identitet. Dessa har kvalitativ innebörd i dess meningsskapande funktioner. Enligt Ortner har dessa nyckelsymboler haft uppenbart värde i politiskt propaganda eller för andra legitimerande syften. De har nämligen den tacksamma egenskapen att kunna väcka positiva associationer hos de breda folklagren. 


     Genom att studera dessa nyckelsymboler kan man enligt Ortner upptäcka den historiska betydelsen i offentligheten. Metoden syftar alltså till att komplettera Bellahs teori med dessa nyckelsymboler, för att koppla dessa till de ”svårupptäckta element” såsom Sander omtalar dem.


     Mosse
 menar med liknande resonemang som Sander för att nationalismen och de kulturella uttryck den tar sig i moderna samhällen bär på ett arv från det religiöst förflutna. När religionen tappade i inflytande i 1800- talets sekularisering fördes dess former istället vidare till fosterlandet och religionen antog en nationalistisk ”förklädnad”. Nationalismen blev på så sätt ”en sekulariserad religion”, en världsåskådning som precis som den konventionella religionen byggs upp utav myter och symboler. 


2.1.3             Existentiellt historiebruk


     Då man talar om skapandet av nationell självbild och identitet så kommer man in på områden som i delar går in i ett historievetenskapligt såväl som etnologiskt, antropologiskt fält. Inom historievetenskapen kan exempelvis olika former av historiebruk vara föremål för forskning även inom etnologi eller antropologi. Historieforskaren Ulf Zander skriver om existentiellt historiebruk. Detta är kopplat till individuella såväl som kollektiva identiteter och minnen. Det handlar om ett behov hos människan att känna sig delaktig i ett större historiskt perspektiv, här talas det om en ”kollektiv minnesfunktion”. Behovet tar sig uttryck i riter som till exempel historiska evenemang och jubileer eller monumentinvigningar. Det är i denna offentlighet som ett empiriskt material i huvudsak står att finna. En hastig moderniseringsprocess kan leda till att samhället får ett allt större behov av att knyta kontakten med sitt förflutna i ursprung och traditioner. Hot och andra oroligheter i samhället kan vidare också leda till att ett sådant behov ökar och ett sökande efter hur tidigare generationer klarat liknande prövningar. Yttre hot kan på det sättet bidra till ett ökat behov av sammanhållning, vilken i sin tur bygger på historisk grund.


     Enligt denna beskrivning av existentiellt historiebruk är den i mångt och mycket jämförbar med hur forskare uppfattat civilreligion. Ökat behov av sammanhållning leder till ett ökat existentiellt historiebruk. Vad man kan finna under sådana omständigheter, då yttre hot föreligger, torde således kunna förtälja något om vilka element som ligger och pyr under ytan. 


3 Tidigare Forskning


Övergripande handlar civilreligiös teori om religion i offentlig sfär.
 Detta gör att 

förhållandet är föremål för forskning även inom statsvetenskapen, åtminstone om man, med 

offentlig sfär, avser statsapparaten. Magnus Hagevis forskning har exempelvis inriktat sig på relationen religion - politik med utgångspunkterna i statsvetenskaplig teoribildning. Jan Hjärpe
 har bidragit med forskning inriktad på samma intresseområde utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv. Här kan de olika vetenskapsdisciplinerna dra nytta av varandras tidigare forskning utan problem. Här finns också ett rikt utbud i den tidigare forskningen. Söker man efter forskning som mer specifikt riktar in sig på själva begreppet civilreligion blir utbudet desto fattigare
, särskilt med avseende på civilreligion utanför USA:s gränser. Det finns dock viss forskning som studerat civilreligiösa uttryck i Norden utgående ifrån Bellahs teori. Bland annat Furseth har studerat uttrycken i Norge
, Lipponen har studerat förhållandet i Sverige inriktat på neonationalistiska rörelser. Demerath
 menar att Sverige kan vara ett av de få samhällen i världen där den förekommande civilreligionen har väldigt marginell relation till konventionell religion. Nationens heliga självuppfattningar cirkulerar istället enligt Demerath kring det svenska välfärdsarrangemanget. Begreppet civilreligion tycks vidare vara väldigt tätt förknippat med Robert Bellah.
 Det är därför rimligt att forskning i samma tradition, eller i enlighet med och/eller oberoende av Bellahs resonemang, bedrivits i större utsträckning än vad jag utifrån tidsbegränsningar klarar åskådliggöra. Forskningen kan då ha gått under statsvetenskaplig eller religionsvetenskaplig flagg, och behandlat förhållandet religion – politik, religion – samhälle, religion – modernisering och sekularisering etc. I ett större perspektiv handlar sistnämnda relationerna om nationens identitet och självuppfattningar vilka också är centrala teman i Bellahs sociologiska teori. Sådana teorier kan leda till vad som vanligen belyses inom etnologi och antropologi – vetenskapsgrenar som alltså också bör tas i beaktande för att kunna säga något om forskningsläget och som bildar grunden för min diskussion. Alf Arvidsson
 har exempelvis inom ramarna för folkloristik benämnt sådana fenomen, som bland annat påpekats av Hjärpe, handlandes om att definiera grupper eller nationer genom berättande. Forskning inom dessa eller snarliknande områden är vidare betydelsefull för förståelsen av civilreligion på flera plan. Sherry Ortner är då redan nämnd såväl som George L Moss (se kap 2.2.2). Billy Ehn, Jonas Frykman och Orvar Löfgren har stått för mycket av folklivsforskningen inom de svenska gränserna. Bland annat i boken ”Försvenskningen av Sverige” har de tre forskarna samarbetat kring ett projekt att kartlägga den svenska nationens självförståelse. I detta berörs delvis även hur socialdemokratin har medverkat till sådan självförståelse.
 Ulf Zander
 har med historievetenskapliga utgångspunkter bidragit till förståelse av det som handlar om nationens självförståelse och identitet, genom att titta på olika former av historiebruk. 


4 Att studera Civilreligion

I och med att ett större fokus i uppsatsens empiriska material kommer att behandla tiden 

efter 1980- talet, så är det relevant att säga något om den religiösa revitalisering som kunde urskiljas mot slutet av 1970- talet. Det är relevant även på grund av att Bellah utvecklade sina teorier just i denna kontext. 


4.1      Religiös revitalisering 


     Från 1800- talet har modernisering och sekularisering tagit stor plats i samhällsvetenskapen. Teorier om hur moderniseringen kunde påverka religion antogs mer eller mindre godtyckligt, och efterhand så började också intresset för religion och politik att sina ut i forskningen. Det tycktes därmed som om att antagandena om sekulariseringens allt större utbredning blev så självklar att denna i stort inte behövde undersökas empiriskt. Den enighet som rådde härom bestod fram till slutet av 1970- talet och början av 1980- talet. Då kunde man se en revitalisering av religion i den offentliga sfären. I och med detta började man få upp ögonen för att differentiering inte bara innebär att religion endast kan förekomma i privatsfären utan även vara inblandad i den offentliga sfären.
 Den kontext som Bellah utvecklade sina teorier i, det vill säga en amerikansk samhällskontext, är speciell i den bemärkelse att det amerikanska samhället präglats av en specifik och kraftfull dynamik. Detta beskrivs vidare i kap 5. En religiös revitalisering kunde urskiljas även i de västeuropeiska länderna, men det är rimligt att uttrycken, utifrån denna, kunde skilja sig just på grund av en särpräglad dynamik i USA. 


4.2      Myt och memorat


     Robert Bellah talade om mytologiska djupstrukturer som element i den amerikanska civilreligionen. I USA har dessa kunnat komma i ljuset beroende på olika religio- politiska förutsättningar. Den religiösa revitalisering, som ovan är beskriven är en sådan förutsättning. De myter som plockas fram utifrån den amerikanska historien bildade viktiga analytiska utgångspunkter för Bellah.
 De talanalyser som görs i uppsatsens analysdel kommer att försöka finna nationella myter i den socialdemokratiska retoriken. Detta är något som kan avslöja något om ”heliga” uppfattningar av historiska skeenden. Därför finns här nu också ett behov att titta något närmare på begreppet myt. 


     Arvidsson diskuterar skillnaden mellan myt i bemärkelsen osant och myt i bemärkelsen normativa berättelser. I sistnämnda bemärkelse omfattar begreppet myt


 ”en berättelse om ursprung som ger individer en känsla av samhörighet med andra människor, som ger motiv för bestämda handlingar, legitimerar specifika institutioner och framställer vissa beteenden, känslor och normer som naturliga, eviga och nödvändiga”.
 


     En definition av Meyer gör på liknande sätt gällande att myt handlar om ”de fundamentala berättelser som skapar ett samhälle och som formar identiteten hos dess invånare”.
  Som Robert Bellah fann att civilreligion har som funktion att legitimera händelser i tidig amerikansk historia och förnya dessa händelser idag, menar exempelvis även Arvidsson och Meyer att myten är en omformulering av historien för att via denna skapa mening åt världen i dag. Bascom
 diskuterar också skillnaden mellan ”sanna” och ”osanna” myter. Hans definition menar på samma sätt som ovanstående att myt förmedlas genom prosaiska berättelser som anses vara sanna i det samhälle de berättas i. 


     Med tanke på uppsatsens begränsning avseende historisk tid är det vidare aktuellt att skilja mellan myt och så kallade memorat. Den beskrivna innebörden av ”myt” bör jämföras med, och ställas mot vad som kallas ”memorat”. I jämförelsen mellan myten och memoratet är sistnämnda yngre än myten. Memoratet är en berättelse som kommer ifrån upplevda minnen av personer eller företeelser och är i de ideala fallen fattigare rent episkt än vad myten är. Det som jag avser söka i den politiska retoriken – uttryck som kan härledas i mytologiska aspekter ur den nationellt särpräglade identiteten och dess historia – kommer rimligen att finna memorat i större utsträckning än myter i ovan nämnda bemärkelser. Det finns dock ett mönster i berättelser i memoratet som sedermera skapar myten. Myten kan från början ha varit memorat men som redan första gången det berättats färgats av ett mytologiskt mönster. Memoratet fylls av detaljer och motiv som är präglat av diverse föreställningar och stämningar som upplevelsen skulle kunna härledas till. Denna härledning hör ihop med den tradition och det samhälle med dess historia som berättelsen äger rum i. Ofta sker denna prägling av berättelsen helt omedvetet. På det sättet är memorat besläktat med myt.
   


5 Amerikanska respektive Svenska premisser


Bellah hävdar, vilket redan nämnts, i The Broken Covenant
, att alla nationer, inte bara 

USA, har en civilreligion. Men det som diskuterats i uppsatsens metodkapitel gör gällande att civilreligion som universell företeelse inte kan tolkas utifrån samma premisser i Sverige, som i USA. I USA lokaliseras de specifika premisserna för civilreligionen, enligt Bellah, till landets heliga skrifter som t.ex. oavhängighetsförklaringen, helgdagarna och nationella begravningsplatser och historiska monument.
 Detta skedde också på basis av en revitalisering av religion i offentlig sfär. Här utvecklade alltså Bellah de teorier kring civilreligion som han publicerat redan på 1960- talet.  För att utveckla resonemangen kring de specifika amerikanska premisserna finns det skäl att vidare uppehålla sig vid det som tidigare beskrivits kring religiös revitalisering.  


5.1 Civilreligionens Amerikanska premisser


    På ett mer precist plan kom en religiös revitalisering att ta sig uttryck genom neokonservativa rörelser. Under 1970- talet fick dessa ett tydligt uttryck i det amerikanska samhället. Det som uttryckte var bland annat att man ville återföra USA in på ”den gamla vägen”. Tanken på det kristna Amerika blev här tydlig. Bellah beskrev hur det efter Vietnamkriget fanns försök att plocka upp splittrade delar, som den kristna högervågen ansåg hade byggt förbundet mellan Gud och USA. 


     Civilreligion ökade sedan under Ronald Reagans regeringsperiod – den amerikanska självkänslan skulle byggas upp igen. En civilreligiös linje som också fördes av efterträdaren George Bush. Under Bill Clintons presidentperiod kunde man dock se en nedgång i civilreligionens explicita uttryck. Gudsbilden blev mer diffus – Clinton hade inte samma kristocentriska drag som Reagan eller Bush befattade sig med. Specifikt kristna trossatser förekom inte i samma utsträckning hos Clinton och den politiska samkligheten var högre. Däremot kunde civilreligiösa tendenser urskiljas även hos Clinton, framförallt tanken på USA som ett trons folk med ett speciellt förhållande till Gud.
 Detta är uttryck i politisk offentlig sfär som är mycket speciellt för USA, åtminstone i jämförelser med övriga västvärlden. De faktorer som lagt ut förutsättningarna för detta är många och mycket komplexa. Nedan görs dock ett försök att summera något som tycks vara ett centralt samlingsbegrepp avseende detta – ”The American way of life”. Bellah själv påpekade visserligen starkt att civilreligion inte handlar om ett generaliserande, religiöst hyllande av ”The American Way of life”.  Däremot så avser nedanstående beskrivning att snarare kunna utgöra ytterligare en ”brygga” i en metodologisk översättning. Den beskrivning som nu följer är betydelsefull då den ger förklaringar till varför religiösa uttryck kan bli så explicita i amerikansk offentlig, politisk retorik.


5.1.1 The American Way of Life


     I USA finns det ett allmänt bekant uttryck som lyder “The American dream”, samma uttryck betecknar vad som också brukar kallas “The American Way of Life”. Dess innehåll är som redan nämnts mycket komplext, och denna uppsats finner inte tidsresurser att till fullo utveckla detta innehåll. Däremot så tycks det redan nu finnas ett behov av att försöka sammanfatta dessa tankar. Detta behov tycks nödvändigt då ”The American Way of life” ger förklaringar till religionens påverkan på demokratin och demokratins påverkan på religionen.
 


     När Bellah analyserade presidenters installationstal fann han att uttryck av ”Gud” i princip alltid förekom, vid flertalet tillfällen i samma tal. Bellah förklarar hur sådana uttryck är legitimerade i en nation där kyrka och stat varit åtskilda genom historien:


Considering the separation of church and state, how is a president justified in using the word ”God” at all? The answer is that the separation of church and state has not denied the political realm a religious dimension.


     Här berör Bellah det växelspel som förekommer mellan religion och politik i USA. Ett växelspel som eventuellt, enligt min hypotes, också kan uppdagas i svensk politisk retorik, om än i sekulariserad, maskerad form. 


     Den personliga friheten är vidare betydelsefull i ”The American way of life”. Denna kan bilda en utgångspunkt för de viktigaste tankarna häri.  Detta element är något som kan spåras tillbaka till den amerikanska revolutionen. Nationen USA började sin bana med religion och stat som åtskilda. Detta betyder också att USA är det enda land i historien, bortsett från ateistiska Sovjet, som börjar sitt nationsbygge utan en kyrka knuten till staten. Detta främjade den personliga friheten såväl som mångfald och tolerans.
 Denna frihet, mångfald och tolerans är vidare kopplad till fri religionsutövning, företagande och åsiktsfrihet. I detta så finns en kraftig dynamik som gav att kunden var kung både på ekonomins såväl som religionens område.

 Denna dynamik ger vidare alltså de uppfattningar som bildar ”the American way of life”. Detta kan exemplifieras av George Bushs uttalanden under perioden för hans första valkampanj. Där betonade Bush att han var ”selfmade man”. Ett påstående som skulle bli märkligt i exempelvis Sverige med anledning av att Bush knappast skulle kunna ha bättre, på förhand givna, förutsättningar för en lyckad valkampanj. 


5.2      Civilreligionens svenska premisser 

     Problematiken med att koppla Bellahs teori till svenska förhållanden diskuterades i kap 2. En översättning till svenska förhållanden är som vi sett, på intet sätt okomplicerat. Skillnaderna mellan USA och Sverige är i många avseenden stora. Därav hävdar bland andra Gustafsson att Sverige lider brist på de känslor som nationella symboler och dagar kan väcka i USA. Därmed kan det tyckas finnas en större avsaknad i Sverige av det som beskrivits som viktiga byggstenar i den civilreligiösa teorin. Gustafsson menar också att eftersom just nationella symboler och dagar har så liten betydelse i Sverige så kan man inte hur som helst elaborera med den amerikansk- präglade civilreligiösa teorin i Sverige. Det går helt enkelt inte att titta på svenska symboler och riter med samma ögon som i USA. Åtminstone inte utan att det lätt blir godtyckligt. Däremot pekar Gustafsson på att man kan belysa den amerikanska civilreligionens ideologiska innehåll – vilket fastställer USA:s plats i historien. Därför, menar Gustafsson, kan man i Sverige se på saker som nationella uppfattningar om Sverige som en särskild nation med en särskild uppgift i världen. Denna uppfattning, menar Gustafsson vidare, kan exempelvis manifesteras i folkhemstanken och dess uttryck i Sveriges neutralitetspolitik.

 Detta är en tanke som också kan knyta ihop resonemangen med Ortners nyckelsymboler (se kap 2.2.2). Ytterligare en avgränsning sker därmed här: Folkhemstanken med dess innehåll ses som en betydelsefull nyckelsymbol med rötter i Sveriges 1900- tals historia. Bland andra Dahlqvist har studerat folkhemsbegreppet. Han beskriver det som något som blivit till sin egen storhet i Sverige - begreppet lever sitt eget abstrakta liv och betecknar något som hela tiden finns med i svenska folkets underliggande medvetande.
 Begreppet tycks således innefatta mycket av det som kan ha lagt grund för nationell identitet och självuppfattning i Sverige – en ”nyckelsymbol”. 


5.2.1             Folkhemmet och neutralitetspolitiken


     Grunden till begreppet har av bland andra Henrik Björck påvisats finnas med i flertalet olika sammanhang. Runt sekelskiftet bildades flertalet så kallade ”folkhem” som i första hand rörde sig till den fattiga befolkningen. Folkhemmet tillhandahöll bland annat dagstidningar och skriftmaterial samt serverade kaffe eller dylikt. Bo Stråth visar ett annat användningsområde för begreppet. Enligt Stråth var det den konservativa högern som under 1880- talet lanserade begreppet. Därefter sker något som Stråth menar är typiskt i svenska folkrörelse- kulturen – att det skedde en omformulering av begreppet i socialdemokratins alternativa språkbruk. Begreppet lanserades i den socialdemokratiska tappningen på allvar efter att Per Albin Hansson höll sitt berömda så kallade ”folkhemstal” 1928.
 Per Albin Hansson och socialdemokratin vann därmed tolkningsföreträde för begreppet. Den politiska kampen står på detta sätt ofta i kampen av tolkningsföreträde av nationellt centrala begrepp. Westberg
 talar i detta sammanhang om ”innovativa ideologer”. Det vill säga att politiker med innovativ förmåga kan vända fram begrepp med historiska anor i medvetandet hos de breda folklagren, som sedan kan fungera effektivt för politiska ändamål. Som en av de främsta innovativa ideologerna pekar Westberg ut Per Albin Hansson. Gustafsson påpekar att det som rimligen bör beröras i studier av civilreligiös förekomst i Sverige dels måste behandla folkhemsbegreppet, och dels den svenska neutralitetspolitiken. Stråth kan bekräfta ett sådant resonemang genom hans belysning av den svenska neutralitetspolitiken som tydlig del av en kollektiv identitet, i synnerhet under kalla kriget.


5.2.2             Folkhemmets samhälleliga kontext


     För att kunna förstå hur en nation skapat de identiteter som definierar nationen måste perioderna då ”framtiden konstruerades och det förflutna rekonstruerades” studeras.
 De nationella symboler och myter som är förbundna med en nations självbild och identitet har enligt Ortner oftast rötter längre tillbaka i tiden.  Nedanstående beskrivning syftar framförallt till att kunna sätta in folkhemsbegreppet i en samhällelig kontext. 


5.2.3             1800 – 1960: Homogenitet och lågintensivitet


     Under 1800- talet utvecklades symbolernas former och funktion för att befästas under 1900- talet.
 Utifrån detta blir den etnologiska forskning som pekat på ett lågintensivt 1800- tal i Sverige intressant. Frykman
 menar att dagens nationella identitet i Sverige är präglat av just händelselöshet och frånvaro av yttre dramatik under 1800- talet. Det har därmed inte funnits ett självklart underlag för heroiska berättelser. Stabiliteten i det svenska samhället under 1800- talet kan därmed sägas ha lett till att Sverige blivit otydligt som nation. Det finns inga skarpa kanter i nationens historia med mytologiska berättelser om hjältar, nationens tillblivelse etc. att definiera nationen mot. Frykman menar att vi under 1900- talet därför stegvis blir beroende av de identitetsbildande symbolerna. Frykman menar också att mytologisering och omtolkning av historien som sker, sker mer omärkligt på grund av det lågintensiva 1800- talet och troligen blir de även mer djupgående.
 Vad som utifrån dessa resonemang bör tas i beaktande är att vid tiden kring sekelskiftet bodde cirka nittio procent på landsbygden. Sociala traditioner nedärvda från djupt i historien, framförallt medeltiden, kunde lättare få förankring och överleva i detta samhälle. 


     Efter andra världskriget upprättades något av en ideologisk konsensus i Sverige. Att denna konsensus blev av liberal karaktär var ett internationellt fenomen. Men Sverige som på grund av att landet skonats från krigen, haft ett långt socialdemokratiskt maktinnehav och en stark ekonomisk utveckling påverkades starkare än något annat land i Västeuropa. Alf W Johansson talar om en ”förhärskande svensk socialliberal konsensuskultur”. Den ”svaga människan” skulle stå i centrum för samhällets utformning i Sverige mer än i något annat land. Den solidariska lönepolitiken är ytterligare ett uttryck i uppbyggandet av välfärdssamhället i det egalitära Sverige. Förutsättningar för den samhälleliga trygghet detta skulle innebära var samhällets homogena karaktär och ett puritanskt etos. Detta puritanska etos handlade om arbetsamhet, skötsamhet, återhållsamhet, sparsamhet.
 


5.2.4 1960 – 2008 : Puritanism vs Individuell självhävdelse 


     Fram till mitten av 1900- talet kunde Sverige ses som etniskt och religiöst homogent land. Nationalism- och homogenitetssträvanden präglade synen på religion mycket länge in på 1900- talet i Sverige. Sverige var en så kallad ”etnisk nation” - en nation som på ytan under en längre tidsperiod hölls samman av ett gemensamt historiskt arv, etnicitet och religion. Från och med 1960- talet började förändringar i samhället att ske avseende dessa aspekter. På grund av internationalisering, globalisering och migration sattes en ny prägel på europeiskt och svenskt kulturliv.
 


     Efter att det blivit tydligt att 60-talsredikalismen fått föga politiska framgångar kunde man ana att samma rörelser lyckats mjuka upp svenska samhällslivet. De formalistiska dragen började försvinna. Under 1980- talet framträdde en nyliberalism som dittills var en mycket osvensk företeelse. Det innebar en ny syn på individualistisk självhävdelse som i det närmaste dittills varit att betrakta som ”kätterska” yttringar. Ideal som varit delar av ett svenskt puritanskt etos försvagades med detta på många fronter. Traditionell sexualmoral luckrades upp genom internationell populärkultur och även nykterhetsidealet försvagades för att ta ett par tydliga exempel. De som kvarstod som väktare av de gamla puritanska idealen var arbetarrörelsen, bonderörelsen och ”det kristna Sverige”.


     Alf W Johansson skriver att puritanismen i Sverige ”skapat ett moraliskt kosmos som motverkat de fragemtiserade tendenserna i det liberala samhället”. Det vill säga att nyliberala tendenser som kunde blomma upp under exempelvis 80- talet alltid kunnat hållas under kontroll av den puritanska kraften i Sverige. Globalisering har medfört att det kommit en ökad tolerans för nyliberala tendenser och individualistisk självhävdelse, men någon verklig respekt för detta har aldrig trätt i kraft.


5.2.5             Svensk puritanism som bärare av nationell identitet


Det tycks angeläget att vidare undersöka det som här kallas puritanism. När exempelvis motpolen till neoliberalismiska tendenser under 1980- talet kunde finnas i puritanism, så kunde det handla om en legitimering via historiska skeenden. Det vill säga en återanvändning som bottnar i mytologiska djupstrukturer. (se kap. 2 samt kap. 4.2) Detta kan motiveras av att puritanismen redan under 1800- talet formerade sig och började verka som en motkraft till ett framväxande liberal- kapitalistiskt samhälle.
 


     Ovanstående är något som kan liknas vid Bellahs resonemang. Om man tittar på de punkter som ställdes upp (i) – (v) i kap 2.1 så blir detta tydligt. Det blir något tydligt att den religiösa djupstruktur, som puritanism innebär i Sverige, är besläktad med de grundläggande teorierna i Bellahs civilreligion.
 Norberg beskriver hur puritanism, som ursprungligen betecknade religiösa strömningar under 1500- och 1600- talen, levt kvar i sekulär form in i vår tid. Det finns då kopplingar till arbetarrörelsen, vilket gör gällande att denna är viktig för att ha fört det puritanska arvet vidare. Arbetarrörelsen var sekulariserad varför puritanismen även antog denna förklädnad. Det var i slutet av 1800- talet som det puritanska inflytandet blev förstärkt i Sverige. Anledningen till denna förstärkning finner man i USA där frikyrkorörelser och nykterhetsorganisationer spred idéströmningar även till Sverige och den svenska folkrörelsekulturen. Här finns således beröringspunkter mellan Sverige och USA då man talar om utvecklandet av nationella identiteter, med puritanism som grund. 


5.2.6     Svensk natur som bärare av nationell identitet.


Löfgren menar att då man idag åberopar bondekulturen som det självklara svenska kulturarvet så är detta sammanhängigt med vad som skedde i Sverige under andra halvan av 1800- talet. Museer började byggas, folkrörelser och folklivssamlingar av olika slag uppkom och bondekulturen gavs skarpa konturer. Att den kunde ges så skarpa konturer hängde mycket samman med tidens politiska och sociala omvälvningar. Det blev med detta angeläget att söka efter en svensk nationalkaraktär. Den ideala nationalkaraktären var den äldre bonden med dopattest från dalarna, Gotland eller Småland. Han blev på sätt och vis en trygghetssymbol i de omvälvningar som skedde mot slutet av 1800- talet. Med urbaniseringen, industrialisering och emigrationen jämnades en väg för att kunna infoga bondekulturen, landet och naturen som bärare av en nationell identitet.
 Denna kom således att omfatta det svenska nationalitetsbegreppet.


5.2.7      Svensk solidariteten som bärare av nationell identitet


Brian Palmer
 har undersökt svenskar syn på solidaritet och menar att solidaritet kan ses som en svensk civilreligion. Rötterna till denna solidaritet har beskrivits av Esping Andersen, som kopplat samman solidaritet med dess uttryck i folkhemsbegreppet. Det vill säga det Palmer ser som svensk civilreligion är folkhemsbegreppets sammanfattade innehåll i det allmänna och välfärden. Esping Andersen skriver att den svenska ”solidaritetsinstinkten” har sina rötter i det homogena samhället – i det svenska samhällets provinsialism. Denna kultur var föga tolerant mot, differentiering eller individuell utmärkelse. ”Solidaritet” såsom denna återfinnes i folkhemsbegreppets betydelser var ett lyckat koncept just på grund av att Sverige förblev homogent – något som i sin sur hör samman med att Sverige inte fullt urbaniserades förrän efter andra världskriget samt att det var ganska isolerat från resten av världen.


6 Talanalys


Talanalysen som nu följer är uppdelad efter olika teman. Dessa teman är ordnade efter de 

övergripande sammanhang jag funnit i talen. Det första temat (kap 6.1) berör hur folkhemmet tycks inta en plats i Sverige, som överordnat värdesystem. Det andra temat (kap 6.2) har ett tema som berör åberopande av historiska händelser, där tendenser av anpassning av dessa, till talarens samtida kontext urskiljs. Det tredje temat (kap 6.3) berör mytologisering av historiska händelser. Det fjärde och sista temat (kap 6.4) berör historiens transcendens, i endast ett modernare skede (det vill säga utifrån Göran Perssons retorik och till viss del även Mona Sahlins retorik). Det vill säga, temat belyser hur historien inom de socialdemokratiska ramarna används, allteftersom det historiska utrymmet för sådan användning har breddats. Förutsättningarna för att kunna tala om den egna, socialdemokratiska historien var ju inte så stora för exempelvis Tage Erlander som de var för Göran Persson under hans regeringstid. Har det med andra ord funnits en grogrund för en transcendens, via socialdemokratiska tolkningar av historien?


6.1      Folkhemmet som överordnat värdesystem


     Med anledning av det empiriska valet för uppsatsen bottnar talanalysen i det som kallas folkhemmet. Detta begrepp hör även till en avgränsning utifrån uppsatsens metodologiska diskussion. Det svenska så kallade folkhemsbygget kan, med dagens innebörd av begreppet, sägas ha utvecklats i takt med socialdemokratins långa och i princip obrutna regeringsinnehav. Därmed kommer en utgångspunkt att bli Per Albin Hanssons ”lansering” av folkhemsbegreppet i enlighet med socialdemokratisk tappning. 


     När Per Albin Hansson 1928 talade om folkhemsbegreppet har det inte ännu tagit sig de proportioner i svenska folkets medvetande som det omfattas utav idag. Det kan rimligen inte finnas de mått av ”nationell transcendent auktoritet” som den med facit i hand visade sig ha potential till. Begreppet kan istället, när Per Albin Hansson yttrar det, ses som ett embryo till den symbolik för bygget av det svenska välfärdssamhället som ”folkhemmet” och folkhemsbygget kom att stå för med tiden. 


     Vad som redan påpekats i uppsatsen är att ”Folkhemmet” inte var helt nytt begrepp i det svenska samhället utan byggde på och utvecklades ifrån ett tidigare fört resonemang kring begreppet. Tidigare var det högern som hade befattat sig med begreppet, nu skulle det ”tas över” av socialdemokratin. Att folkhemmet på så vis faktiskt redan har en grund att stå på blir också tydligt i den tydliga polemik som Per Albin för mot den borgerliga regeringen. När begreppet folk/medborgarhemmet återfinns i Per Albins diskussion på detta sätt tyder det på att en konsekvent kamp om tolkningsföreträde till begreppet förs. 


Det är den stora uppgiften för en ärlig demokratisk politik att göra samhället till det goda medborgarhemmet. Men tar man del av den sittande regeringens program … så är man berättigad till frågan; är denna regering demokratisk mer än till namnet? Dess ekonomiska politik representeras främst av en kommunalskattereform, som sådan den framträdde i fjol snarare ökade än lättade skattebördan för de minst bärkraftiga… Dess sociala politik… bildar inledningen till en lagstiftning i syfte att försvåra de arbetande klassernas kamp för högre levnadsstandard… Det är tydligt, att den sittande regeringen icke har någon starkare känsla för behovet av förändringar i den sociala och ekonomiska ordningen. Den finner väl, med sin partipress, att allt är ganska gott
. 


     Om begreppet varit helt, eller mer, obetydligt skulle det rimligen inte vara föremål för en strid om tolkningsföreträde på ett lika påtagligt sätt som det är i Hanssons tal. Vidare blir det härmed också av vikt att försöka förstå vilken som blir den ”nya betydelsen” av begreppet, hur Per Albin och socialdemokratin omformulerar och förnyar begreppet i striden om tolkningsföreträde av det. Det som görs nytt och ”socialdemokratiskt” i begreppet kan med ovanstående ord sägas vara att nu är det ”det goda”
 gemensamma hemmet man talar om. 


För att kunna uppnå detta goda gemensamma hem finns det inget utrymme för skillnader i klass. Denna betydelse polemiserar alltså sedan Hansson mot sittande regering med – här återfinns i huvudsak kampen om tolkningsföreträdet. 


En allegoriskt definierad betydelse av folkhemmet kan vidare förstås genom inledningen till talet. Här talar Hansson först om att samhället som ”det gemensamma hemmet”. Detta gemensamma hem bygger han sedan följande resonemang på:


Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och plundrade.
 


     Detta är ”det nya folkhemmet” – allt som högern med sittande regering inte lyckas åstadkomma, eller ens har ambition att vilja åstadkomma. Ytterligare exempel på detta står att finna i talet:


Den stora uppgiften för ärlig demokratisk politik är, såsom redan sagts, att göra vårt land till det goda medborgarhemmet, med tryggad existens för dem, som där bygga och bo, med allas samverkan för gemensamt bästa. Den uppgiften vore naturlig för en borgerlig demokrati, som en gång för sig väg under fältropet: frihet, jämlikhet och broderskap. Men det var länge sen de nuvarande excellenserna Ekman och Löfgren, ledarna av vad som alltjämt vill anses vara en borgerlig demokrati, drömde om att gå längre än demokratins utanverk.


     Det som sägs kan med dessa ord alltså ses som att socialdemokraterna menar att folkhemsbegreppet ska vidgas. Det ska byggas på och därmed lösa den sociala frågan. I en egentlig bemärkelse så innebär ”folkhemsbygget” att begreppsligt såväl som praktiskt att bygga på ”högerns folkhem” i nya termer. 


     Retoriken tycks i nedanstående analyser av detta tema närmast uppbyggda som påminnelser till folket om detta i relation till specifika händelser i eller för samhället. Det som då kan ses är en något indirekt legitimering av socialdemokraternas folkhem. I de citat som jag tagit ut kring detta tema handlar en mer extrem samhällelig händelse om andra världskriget och dess utbrott. Samma typ av legitimering återfinns dock även i samhälleligt mer stabila situationer, svenska flaggans dag 1934 bildar här ett exempel, folkomröstning inför EU ett annat. 


     1934 håller Per Albin Hansson ett tal på svenska flaggans dag (talet brukar kallas ”tal till Sveriges flagga efter Hanssons egen rubrik på talet). Nedanstående citat har plockats ut på grundval av dess tematiska innehåll mot folkhemmet och dess ansvarsutkrävande. 


Redan i inledningen av talet kan man uttyda det nämnda temat och vad det handlar om: 


Fosterlandet har rätt att förvänta sig att varje svensk gör sin plikt, det må ock sörja för att varje svensk får sin rätt … Det är en stor nationell uppgift att här finna bot … Arbete och utkomst, trygghet för dagen, för morgondagen och framtiden för alla redliga svenskar i Sveriges land, det är målet för en fosterländs gärning, för vilken inga fördomar och privilegier få stå hindrande. Det är en bärande grund för folkmoral, samhällsanda och kultur. Det är också vägen till förverkligande av den nationella samhörigheten i anda och sanning.


     Samma tema binds samman med hyllningar av den svenska nationen. Det kan med nedanstående ord ses som en legitimering av nämnda ansvarsutkrävandet. 


… Fosterlandskärelekn är och kan icke vara villkorlig. Den finns i oss, den leder och driver oss. Den är mäktigare än någon annan makt. Just därför böra dess flöden förenas till en svenskmannagärning, för att göra det svenska fosterlandet till ett tryggat hem för alla svenskar, på samhörighetens fasta grund. Vår blågula fana är symbolen för denna samhörighet. Som sådan hylla vi den här. Leve vår blågula flagga!


     Innan jag går vidare i resonemanget är det för det första viktigt att här påminna sig om den kontext utifrån vilken talet utformats. Att tala om ”fosterlandet” och dessutom personifiera det, som i sistnämnda stycke hade idag och under senare delar av 1900- talet varit en mycket kontroversiell sak
. Då talet hölls 1934 kunde sådan retorik inte leda till kontroverser på samma sätt. Detta är något som hör samman med skillnader i förutsättningar före och efter andra världskriget. Som nämnts var Sverige före andra världskriget fortfarande ett mycket homogent land etniskt, språkligt och religiöst. Den legitimering som sker kan därför ske via nationen, fosterlandet. För det är just en legitimering det handlar om. Svenska flaggans dag passar mycket väl för att kunna legitimera socialdemokratiska folkhemmet med hjälp av nationen. I ovanstående stycken kan vi se ”ansvarstemat” i termer av ”nationen” snarare än folkhemmet. Att det är en sådan typ av ”begreppsdupering” och legitimering framgår i senare del av talet. Per Albin binder här samman traditionellt politiska frågor som ekonomi och arbetsmarknad med vad som är temat för dagen – ”nationen” och den svenska flaggan. I synnerhet framgår en legitimering av folkhemmet via hur ”fosterlandet” bör vara ett ”tryggat hem för alla svenskar”
. De avslutande orden får markera själva legitimeringen, symbolen för folkhemmet och dess homogena bas blir den svenska flaggan. 


     Härifrån blir det något tacksamt att föra talanalysen vidare in på uttalanden under andra världskriget. Även här kan den nämnda tematiken urskiljas. Per Albin uttalar sig här i ett inledande skede av kriget:


Ansvaret för att neutralitetspolitiken föres med vaksamhet och kraft påvilar i första hand regering och riksdag. Men det bäres också av hela folket samt av varje grupp och enskild.


En fri press är en prydnad för ett fritt land, men till frihetens prydnader höra självtukten och den djupa ansvarskänslan. I en vansklig tid är det mer än annars en förpliktelse för envar att främst hålla fosterlandets intresse i sikte och att tjäna detta.


     Under andra världskriget så görs neutralitetspolitiken gällande på ett sätt som den rimligen inte kunnat göras under andra omständigheter. Därför går det att utläsa mycket av intresse om nationella uppfattningar via uttalanden om neutralitetspolitiken under den internationellt pressande situation som andra världskriget innebar. I detta sammanhang så blir det tydligt vilka uppfattningar om finns om dynamiskt ansvarstagande mellan folket och staten. I sammanhanget så blir det just neutralitetspolitiken som får stå i fokus för legitimering av ”självtukt” och ansvarstagande som det heter här. Orden kan vidare visa den puritanism som kunde stå tydligare i centrum fram till i alla fall 1960- talet urskiljs här. Denna vävs samman med vad som tidigare nämnts kring ”ansvarsutkrävande” – något som för övrigt blir väldigt explicit i ovanstående uttalande. Man kan här ana vad socialdemokratins essens varit ämnad att innehålla – ett folkhemsbygge möjliggjort av det puritanska homogena folket. 


6.2 Svensk historia revisited


     Som nämnts mjukades det svenska samhället upp efter 1960- talet och nyliberalismen kunde träda in på arenan under 1980- talet samt vinna ökad acceptans allteftersom globaliseringen ökat. Med denna bakgrundsteckning i åminne blir det här intressant att för en stund föra talanalysen längre fram i tid. När man går så långt fram i tiden som för Göran Perssons statsministerinnehav så finns intressanta paralleller till Per Albin att dra. Bland annat återfinns dessa intresseväckande aspekter i det tal av Persson som kallats för ”det gröna folkhemmet”. I talet är det istället miljöhotet som sätter press på samhället. Det blir intressant att se på de ideal som Persson gör gällande – ideal som bör höra individens ansvar till inför nämnda miljöhot. 


Först, och svårast – det krävs ett nytt förhållningssätt till vårt sätt att leva. Det krävs etisk reflektion, en mer eftertänksam livsstil hos oss som redan har mycket. Hållbar utveckling är i grunden en fråga om värderingar och livshållning, kanske religion och filosofi. Det krävs att vi för ett samtal om det


     Vad som redan nu är värt att påpeka är att det finns en antydan till att se en längre tradition av ”offentliga påminnelser” om vilken typ av ageranden, hållning och värderingar som är önskvärda i särskilda situationer och som antas kunna påverka samhället i god riktning på ett eller annat sätt. Det handlar här rimligen om ett åskådliggörande av den puritanism som nämnts, och som kommit att bli hotad i och med att nationernas relationer fördjupats. Detta ideal har varit med till största delen av hela vägen i den socialdemokratiska utvecklingen. Att Persson åberopar ”önskvärda ideal”, och att dessa dessutom handlar om en form utav ”självtukt” (jfr Per Albin Hansson ovan), kan belägga en sådan traditions starka förankring.  


Legitimeringen sker även på det plan att ”folkhemmet” återanvänds och återuppstår i en delvis förnyad form – anpassad till aktuell situation. Det är värt att vidare uppehålla sig vid just ”det gröna folkhemmet”, och vidare syna det tal där Persson lanserade detta koncept. I detta kan nämligen utläsas något som kan konsolidera ovanstående resonemang.


”När folkhemstanken formulerades av Per Albin Hansson valde han att beskriva det i termer av ansvarstagande inom familjen. Ingen är kelgris, ingen är förmer än någon annan. Ingen får gå hungrig om andra äter. Man delar på hemmets uppgifter … Men bara månader kvar till millennieskiftet är vårt fokus ur ett annat … I takt med den tekniska, ekonomiska och demokratiska utvecklingen växte insikten om att det vi gör nu får konsekvenser inte bara för oss själva och våra medmänniskor, utan också för dem som kommer efter oss … Tidsbegreppet sträcktes ut. Moralen fick en ny tidsdimension. Solidaritet var inte längre fånge i nuet.”


     Persson reciterar här alltså Per Albin, något som i sig innebär en legitimering. Den omformulering och förnyelse av Per Albins folkhemsbegrepp är missvisande med anledning av att insikter om framtida generationers påverkan på samhället gjordes gällande redan då paret Myrdal gav ut sin ”kris i befolkningsfrågan”. Det är således egentligen ingen förnyelse av folkhemsbegreppet så mycket som en aktualisering av det som det handlar om, som en påminnelse av folkhemmets ansvarsutkrävande. ”Solidaritet” har egentligen inte någon gång under folkhemsbygget varit fånge i nuet. För att dra resonemangen något till sin spets kan detta därmed sägas vara en typ av mytologisering som presenteras, medvetet eller ej – en mytologisering av det tidigmoderna samhället som ett förhållandevis enkelt och okomplicerat samhälle. Detta ger, att legitimering av ansvarsutkrävande tycks ske på åtminstone tre plan.         Dels genom koppling till den tidiga socialdemokratins storheter och symboler – åtminstone i fallet Per Albin Hansson och folkhemmet. Dels genom att använda vad som tycks vara en tradition i att folkhemmet kräver sitt medborgerliga ansvar, samt genom att mytologisera det tidigmoderna samhället och därmed göra dagsaktuell situation till något som kräver än mer av medborgarna – ”medborgarna är nu viktigare än någonsin förr”. 


     För att ytterligare belägga socialdemokratins förankring bakåt i tiden dras nedan ytterligare en parallell tillbaka till Per Albin Hansson från Göran Persson. Nedanstående citat visar på en relativt slående likvärdighet i uppbyggda retoriken hos Per Albin och Persson. Per Albin Hansson uttalade följande ord under andra världskriget:


… Den våldsamma ökningen av statsutgifterna, som militära anskaffningar och beredskapsåtgärder på olika områden vållat, kräva en mobilisering av inkomster genom skatter och lån av kolossal omfattning. Allt detta kommer ställa stora anspråk på den nationella offerviljan, på solidariteten och lojaliteten. Det är fråga om som aldrig förr att gemensamt bära bördorna och i många fall att bära varandras bördor.”


… Solidariteten kommer att ställas på stora prov, lojaliteten likaså, och detta icke minst hos dem som, som ha de stora möjligheterna att taga sin del av bördorna.


     Precis som Persson anlägger Hansson den typ av retorik som lyfter folket till att vara ”viktigare än någonsin förr”. I princip återfinns en direkt parallell mellan Persson och Hansson. Hansson påminner om ett särskilt ansvar för ”dem som, ha de stora möjligheterna” att ta stort ansvar, Persson likadant om ansvaret för oss ”som redan har mycket”. Det finns en skillnad i grundläggande betydelser och åsyftelser av orden. Hansson talar till folket som ska bygga upp det rationella välfärdssamhället, detta i händelse av andra världskriget. Persson talar till folket som förändrats från det homogena, puritanska folket till ett mångkulturellt folk i globaliseringens era, detta i händelse av miljöhotet. I sistnämnda fall kan man se tendenser till att vilja återuppväcka nämnda puritanism. Nedanstående uttalande av Göran Persson kan förstärka detta resonemang samt runda av temat, inte minst genom dess explicita uttryck: 


Här hemma och utomlands var 80- talet och början av 90- talet ett blodfattigt utarmat årtionde vad gäller visionär kraft och ideologisk debatt. Konsumtionen, jakten på status och feta löner trängde tillbaka solidariteten. Det gemensamma ansvaret förtegs, ja till och med förhånades.  Det var en tid av yta och egoism.


Nu står vi på tröskeln till 2000- talet. Partivänner, jag tror att isvindarna blåst över nu! Det våras återigen för solidariteten, för humanismen och för medmänskligheten. Visst finns den sorgliga girigheten ännu kvar. Men se på den yngre generationen. Många av dem har härliga ideal. De kämpar för miljön, för freden, för flyktingar och invandrare. Somliga lever materiellt enkelt, sätter gemenskap och kultur före prylarna. Jag tror att dessa ungdomar är betydligt mer i samklang med vad utvecklingen kräver än de värderingar som dominerade 80- talet. Framför oss ligger en stor och vacker uppgift.


     Här blir det alltså tydligt vilka önskvärda ideal som Persson yttrar via socialdemokratins vägnar. Det handlar om materiell enkelhet, politisk kämparglädje, gemenskap och kultur samt antimaterialism. Det blir ett uppradande av hur arbetarrörelsen än idag står för de puritanska ideal som har sina rötter i det gamla kristna Sverige. Motpolen – ”dem” – får den nyliberalism som fick fäste på 1980- talet stå för. I detta ryms också vad som torde vara önskvärt som övergripande normsystem hos medborgarna. Något som också torde ha varit enklare att genomföra, bibehålla före 1960- talets inträde. Då hade Sverige fortfarande en formalistisk officiell prägel och landet var vidare mycket homogent. Nedan kommer talanalysen in på ett annat tema kring historiebruk och mytologisering av historien. Häri återfinns också ett exempel på hur enighetsskapande kunde se ut under andra världskriget. Det förefaller handlat om mer basala saker som har sin botten i känslor av nationalism hos det redan homogena folket. Jämför gärna detta med det exempel som redan gjorts på detta – framförallt i det tal där Per Albin Hansson åberopade den svenska flaggan. 


6.3      Historiebruk och mytologisering av historien 


     Ett annat tema som jag vill lyfta fram är ett där historiska kopplingar görs av socialdemokratin, inte sällan håller sig dessa inom de egna leden, inte minst då man kommer längre fram i tid. Det som kan vara typiskt i dessa historiska referenser är att tendenser till mytologisering av nationens historia och dess ”hjältar” återfinns. Temat skiljer sig inte från ovanstående i den bemärkelse att det i grund och botten även här handlar om ett övergripande normsystem som vill frambringas i svenska folkets medvetande. Nedanstående tal hölls av Per Albin Hansson under brinnande världskrig – något som i sig kan medverka till denna typ av historiska referenser. 


     Hansson som höll talet via radio
 i samband med andra världskrigets utbrott torde framförallt ha velat ingjuta ett förtroende hos sina lyssnare. Det som är angeläget för Hansson i talet handlar med största rimlighet inte om att övertyga sina lyssnare med partipolitiska argument med anledning av den internationella kris- situationen. Mycket i talet handlar om att försvara den särskilda censurlag som infördes som ett led i tryckfrihetspolitiken under andra världskriget, samt att uppmana lyssnarna till att inte på något sätt utmana Sveriges neutralitetshållning genom att, som exempelvis, eller kanske i huvudsak, skribent för en tidning uttrycka sig nedvärderande om någon av de krigförande nationerna. Därmed tycks Hanssons informativa budskap inte så mycket rikta sig till folket i allmänhet som till tidningarna, eller till andra med makt att offentligt föra ut en åsikt. Detta även om talet inleds med att påkalla uppmärksamhet hos ”Medborgare!”. Just dessa partier finner därför kanske inte kärnan i det som uppsatsen avser undersöka. Däremot blir Hanssons avslutande parti desto intressantare för min analys:


Och så till sist en ny maning till lugn och tillförsikt till våra goda möjligheter att hålla oss utanför kriget och att bemästra svårigheterna, till lojalitet och solidaritet! Varen Svenske, även i dessa stycken!


     Det vore nu dock inte tillräckligt att plocka ut talets föregående ord och kalla det för en civilreligiös mytologisk yttring. Det är först när orden ”Varen Svenske” understryker talets kontenta som det blir intressant i enlighet med en mytologisk tematik. För oss som är uppväxta med tidigast Olof Palme som statsminister säger frasen inte alltför mycket. Men de svenskar som lyssnade på talet under andra världskriget bör i stor utsträckning dock ha känt till orden. De kommer ifrån ingen mindre än den mytomspunne Gustav Vasa. Under Carl Milles staty på Nordiska museet i Stockholm finns orden ingraverade med stora bokstäver under Vasas vakande blick. 


     Först med detta innehåll i undertryckningen av talets huvudsakliga innehåll blir referensen av civilreligiöst slag. Det handlar dels om Gustav Vasa som en av de kanske mest mytomspunna figurerna i Sveriges historia. Det handlar därmed också om myten om hur Sverige blivit Sverige samt myten om Gustav Vasa som landsfader. Potentialen i de mytomspunna orden kan kopplas till det tema som handlade om folkhemmets ansvarsutkrävande. Det är fullt jämförbart med det tal som Per Albin höll på svenska flaggans dag. Där underströks talet istället av ”leve vår blågula flagga”. Detta handlade i större utsträckning om en reell känsla av samhörighet inom det redan så homogena folket. Här handlar det om abstrakta uppfattningar kring den svenska historien – som visserligen torde ha varit ganska enhetlig bland befolkningen. Poängen är dock skillnaden i vad som skapar känslor av nationalism, patriotism, nationell samhörighet. Den konkreta nationen här och nu (via flaggan) eller den abstrakta mytologiska historieuppfattning som anses frambringat nationen till det den kommit att bli (att vara patriotisk och handla som ”en riktig svensk” – ”varen svenske”). I sistnämnda fall handlar det precis som i förstnämnda om ett övergripande normsystem som frambringas – ett normsystem inom det nationellas ramar. 


Hanssons nyttjande av orden som avslutningsfras återfinns vidare i flera av hans tal under andra världskriget.


     Tage Erlander håller ett tal med anledning av folkomröstning i EG- frågan, dåvarande beteckningen på EU. Talet har kallats för ”metalltalet”. Erlander håller en lång inledning med faktabaserade uppräkning av europafrågans historiska utveckling. Denna blir i sitt raka o konkreta framförande kanske föga intressant för min analys. Mot mitten av talet kommer dock Erlanders huvudtes fram. Denna handlar om att Sverige inte kan gå med i EG med fullt medlemskap om vi vill behålla neutraliteten. 


     Detta blir en tes som är intressant att ta upp då neutralitetsbegreppet påvisats vara en betydelsefull ”nyckelsymbol” i en specifik svensk självuppfattning, i klass med folkhemsbegreppet. Erlander talar i termer av svensk neutralitetspolitik som avgörande för ett icke- medlemskap. Det så kallade romtraktaten är exempelvis oförenliga med svensk neutralitetspolitik menar Erlander, som sedan upprepar det neutralitetspolitiska argumentet i olika varianter. Erlander understryker huvudsakligen att ”Sverige måste undvika sådana bindningar, som kringskär våra möjligheter att fullfölja och vinna förtroende för neutralitetspolitiken”.
 Det finns dock inget i talet som är helt av större intresse av vad som kringgärdar de neutralitetspolitiska begreppen. För att ta ett exempel på detta så uppmålar Erlander, som en övergång till sin huvudtes, en väldigt ljus bild av Sverige. Denna bild får tjäna som argument för att det inte finns något som säger att denna ljusa bild skulle förändras av ett icke- medlemskap. Men här skulle rimligen, med tanke på ett tacksamt tema, en civilreligiöst färgad retorik kunnat spela an på denna ljusa bild i formerna av ett mer kommersiellt historiebruk. Erlander går dock alltså inte in på den linjen utan lämnar denna bild därhän. Men, för att återgå till neutralitetstemat, så återkommer Erlander vid flertalet tillfällen till detta. Då huvuddelen av talet är kopplat till ett internationellt perspektiv istället för en inhemsk kan detta förstås. Genom ett internationella tema bygger Erlander snarare upp en symbolisk inversion. Det vill säga uppfattningen av ”vi” formeras i uttrycken av vad som är ”dem”. Därmed skulle man kunna titta närmare på sådana inverterade nyckelsymboler i tal som anknyter till utrikespolitiska teman. Vid det flertalet tillfällen som Erlander upprepar behovet av en bibehållen neutralitetspolitik och påpekar oförenligheten det finns i detta med fullt medlemskap i EG. Inverterade nyckelsymboler står att finna ibland annat hur Erlander uttrycker att: 


Ett land som vill delta i internationellt samarbete får vara berett att i olika hänseenden modifiera sin nationella självbestämmanderätt. 


 Det vore utomordentligt olyckligt om den uppfattningen skulle vinna spridning – här hemma och utomlands – att Sverige är på glid bort från neutralitetspolitiken. Det skulle vara ödesdigert om den föreställningen utbreddes att vi känner oss så hotade av de ekonomiska konsekvenserna att ställas utanför ett europeiskt samarbete att vi är beredda att uppge det som sedan många år varit huvudlinjen i svensk utrikespolitik.


     I första meningen framgår huvudargumentet - neutralitetspolitiken kommer att äventyras vid ett medlemskap. Men som vi också kan se är den inverterade nyckelsymboliken inte särskilt direkt. Men den följer ett mönster som utgår ifrån en betydelsefull svensk särställning i och med neutralitetspolitiken. Om neutralitetspolitiken begränsas tappar Sverige denna särställning. Symbolerna ”vi” och ”dem” återfinns i hur Erlander ålägger andra länder den egna, inhemska synen på Sverige med dess neutralitetspolitik. Det som sägs då är att andra länder ser Sverige som ett land med en särställning.  En typ av symbolisk inversion återfinns också som en fortsättning på den ljusa bild Erlander målat upp av Sverige. Han kontrasterar då denna svenska framgångssaga mot länder som inte haft denna och som nu inte har annat val än att gå i med fullt medlemskap. Sverige har ”handlingsfrihet” jämfört med dessa länder. En handlingsfrihet som grundlägger neutralitetspolitiken - Sverige är ett speciellt land, med en särskild uppgift, i vilken neutraliteten ingår som ett viktigt element.


     I citatet ovan görs vidare en historisk referens genom att peka på det som ”Sedan många år varit huvudlinjen i svensk utrikespolitik”. Detta blir en historisk referens – syftet med denna är att historien ska legitimera neutralitetspolitiken. En än mer direkt historisk referens görs i nedanstående citat där Erlander hänvisar till 1930- talet. Erlander säger då att:


Låt oss anta att vi på 1930- talet hade haft ett avtal som underordnade de enskilda ländernas politik ett övernationellt europeiskt organ. Hade vi då haft möjlighet att driva den krispolitik som blev av ofantlig betydelse för den svenska ekonomin och för den svenska demokratin där vi internationellt sett utan tvekan var ett föregångsland?
 


     En historisk referens till mer explicit neutralitetspolitiken görs nedan, där denna sammankopplas med en längre bakomliggande historia. 


Svensk utrikespolitik har brukat beskrivas som alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Denna beskrivning återger otvivelaktigt på ett korrekt sätt huvudlinjen i svensk säkerhetspolitik sedan lång tid tillbaka.
   

     På ett etnologiskt plan kan neutralitetssymbolen i Erlanders tal hänga samman med vad som redan nämnts i bakgrundsteckningen - en tämligen odramatisk svensk 1800-tals historia. Nationen kan då få luddigare konturer. Neutraliteten blir som det tycks i Erlanders tal en stark symbol för nationens identitet – ett medel för att bilda skarpare konturer kring landet. Med detta blir det då även ett medel för att skapa större sammanhållning och enighetskänslor. Dessa syftar i talen snarast på att skapa en opinion som inte vill svika den fina historiska kontinuiteten för att gå in i ett annat okänt och farligt historiskt skede. Av detta kan då återigen utläsas hur den egna historien blir ett medel för politisk legitimering. 


     Nedan går talanalysen återigen framåt i historien, till våra dagar med Göran Persson som statsminister. Vi kommer att se att det finns betydligt mer utrymme för de historiska referenserna inom de egna socialdemokratiska leden vilket bland annat leder till en viss personkult. Men man kan också se den starka förankring socialdemokratin har bakåt i tiden genom hur den uttrycker forna ideal som alltmer förlorat kraft i globaliseringens tidevarv.  


6.4 Allmogehistoria med transcendens


     Göran Persson håller precis som Erlander ett tal med anledning av folkomröstning i EU- frågan. Talet har kallats ”rösta ja till euron”.
 Inledningen av Perssons tal är intressant då han vill hjälpa sina åhörare att dra sig Tage G Pettersson till minnes. ”Ni vet den gamle försvarsministern och allt vad han nu har varit. Han drack ju kaffe och åt bulle överallt, det har jag gjort i sommar också”. Persson använder ett vardagligt och informellt språkbruk i sin presentation av Tage Pettersson ett språkbruk som kanske helt normalt sett inte hör hemma i dessa sammanhang. Detta syftar i största rimliga mening till att skapa en ”vi- känsla”. Jämfört med ovanstående talare i Per Albin och Erlander så märks hursomhelst att talet präglas av en betydligt mer informell stämning. Med orden ställer Persson vidare Tage G Pettersson vid sin sida och låter honom bli en del av Göran Persson- identiteten – Persson känner sig som Tage G Pettersson och gör som Tage G Pettersson. Med detta blir det intressant att titta på vad Persson har för syften med detta. Kanske kan man urskilja en transcendens i detta. Hur gamla socialdemokrater överbryggar historiens förändrade karaktär av samhället via de nya maktinnehavarna. Något längre fram i uppsatsen kommer vidare exempel på socialdemokratiska personkulter likt denna beskrivning. 


     Företeelsen ”Kaffe och bulle”
 är nu redan nämnda och kan visa på en ansats med Perssons syfte men också en ingång till den typ av mytologisering det handlar om här. Dels, som redan nämnt om en mytologisering av gamla trogna socialdemokrater, dels via saker som är traditionellt svenska. Dessa traditionella företeelser kan anses bidra till en hemhörighetskänsla och kan även skapa sammanhållning då alla mer eller mindre kommer i kontakt med dessa i de vardagliga svenska rutinerna. Persson använder vidare en referensperson ur den socialdemokratiska historien och i åhörarnas känslomässiga bilder kanske Tage Pettersson kan verka likt ett ankare, som i viss mån håller emot den rasande historiska utvecklingen. Persson fortsätter inledningen av sitt tal med att sätta ankar i historien hos sina åhörare. Han gör det genom att referera till svensk natur och naturromantik, med cykelturer runt de sörmländska sjöarna
 där Persson också låter det ack så typiskt svenska, och historiskt förankrade fenomenet systembolaget vara med på ett hörn.(arbetarrörelsens puritanism avseende alkoholfrågan får kanske därför anses förlorad). 


      Svensk naturromantik har vidare sin bas i det svenska bondesamhället. På detta sätt kan man våga påstå att Persson grundar sitt anförande om EU-medlemskap i svensk bonde- och naturromantik. Om Persson kopplar en transcendens som kan återfinnas här tillsammans med den politiska sakfrågan, så är transcendensen i den svenska naturromantiska traditionen använd som politiskt hjälpmedel, som ett enighetsskapande verktyg utifrån något som påminner om en nationell transcendens. 


     Utifrån denna grund blir det vidare intressant att se på hur Persson lägger in sin argumentation om ett medlemskap i valutaunionen. Det finns nämligen en historisk förankring i den romantiserade bilden av Sverige, som troligen har sin bas i det svenska bondesamhället. Denna förankring har i sin tur en transcendent potential. Denna potential förekommer rimligen då denna historia i stor utsträckning är uppbyggd av mytologiskt stoff. Den svenska naturromantiken är också besläktad med bondesamhället. Det förefaller därmed som grunden är lagd utifrån samtliga kriterier och det hänger på huruvida den politiska sakfrågan sammankopplas med detta. 


… Vi hör hemma i den här gemenskapen, det är vår framtid, därför tänker jag rösta JA. Hur du röstar det avgör du själv, men när du står där i vallokalen, så är de ju så att valresultatet kommer att räknas och det kommer att gälla. Din röst är lika mycket värd som min. Ditt ansvar är lika stort som mitt.


     I ovanstående stycke ser man tydliga skäl till varför Persson genom sitt tal är angelägen om att jämställa sig själv med sina åhörare. Jag vill påpeka att det för uppsatsen inte är intressant i sig att han jämställer sig med sina åhörare, det är sättet han gör det, som ovan demonstrerats, som är intressant.  För i detta sätt uppfyller Perssons tal nämligen för det första kraven på att yttra en civilreligiös företeelse i sättet han talar om nationens historia. Han kopplar för det andra samman denna historia med nutid. För det tredje talar Persson om framtiden när han gör gällande vikten av att denna inbegriper ett medlemskap i EMU. Ett exempel på hur Persson uttrycker EMU- medlemskapets vikt för Sveriges framtid låter såhär:

Jag tycker att det här för mig är det viktigaste. Möjligheten att påverka, möjligheten att bidraga till ett Europa som växer samman. Sedan kommer jag inte att få uppleva alla fördelarna. Jag är över 50, om mitt liv blir långt och gott så blir det 70 år eller mer, så står det i Bibeln det vet ni. Men nu kanske jag blir 80 år eller mer, eller 90 år eller mer. Det är en kort tid, det är en väldigt kort tid. Men mina barn och deras barn ska ju leva vidare i vårt land och här ha möjlighet att utvecklas och utveckla tillsammans med andra utan konflikter. Och vad vi gör nu lägger naturligtvis grunden för deras framtid.


     Samtliga av de tre ovanstående kriterierna Persson uppfyller omgärdas av mytiskt starka begrepp och mytomspunna företeelser som exempelvis den svenska naturromantiken. Att nämna bibeln är ett vidare exempel. Bibeln har ytligt sett egentligen inget med själva sakfrågan att göra – det vill säga att rösta ja på grund av Perssons andemening om att ett EMU- medlemskap är av vikt för att säkra kommande generationers trygghet i samhället. Titeln på talet är också rösta ja för dina barns och barnbarns skull. Men med Bibeln som begrepp och som fenomen kan genklang rimligen antas väckas. Här kan man se ett exempel på arbetarklassens förankring i den puritanism som har sin botten i det svenska bondesamhället. 


6.4.1 Personkult     


     Ovanstående resonemang behandlar ”nationskult” snarare än ”personkult”. Det finns dock påträffat idag i relativt hög utsträckning. Mona Sahlin har till exempel använt sig av gamla bevingade ord av Olof Palme i sitt installationstal såväl som hon refererat till Palme senast under almedalsveckorna på Gotland i somras. Dagens nyheter sätter rubriken ”Sahlin refererade ofta till Palme”.
 Även Göran Persson gjorde kopplingar till Palme under sitt första tal som statsminister på Gotland.
 Det som är relevant med detta är att även detta visar på en förankring bakåt i tiden. Något som vittnar om att det finns ett mytologiskt sken att hämta i dessa historiska personer. Nedan finns ett talande exempel på en användning av ”historiska socialdemokrater”. Talet är hämtat ur Perssons installationstal från 1996.


Olof Palme sade en gång att ingen människa kan skapa sig en ö där han eller hon oberoende av andra kan bygga sig ett liv i frihet och trygghet, ty vi är alla för eller senare beroende av andra.
  

Med dessa ord återfinns visserligen ingen direkt heroisering eller personkult av Olof Palme själv. Däremot kan det hursomhelst ses i ljuset av det som tidigare belysts, en omformulering av något, för att få en anpassning till en dagsaktualitet. Den aktualitet som åsyftas nu är den ekonomiska kris Sverige och Europa hamnade i mot slutet av 90- talet. Med Göran Perssons ord: ”Arbetslöshetens skärseld har ödelagt stora delar av den europeiska kontinenten.” Med bakgrund av denna kris görs också intressanta aspekter av vad Göran Persson hyllar som ideala egenskaper. Dessa är de som redan belysts avseende motpolen till 1980- talets nyliberalism. En legitimering via en historisk person kan urskiljas här. 


6.5 Sammanfattning av talanalyser


     Folkhemsbegreppets betydelse som nyckelsymbol i svensk kultur och nationell självuppfattning, går utifrån ovanstående talanalyser inte att förringas. Vad som pekar på detta är dels att det tycktes finnas en potential i begreppet redan när Per Albin Hansson plockade upp det för första gången. Därmed kan begreppet åtminstone sägas ha hängt med redan från 1900- talets start och däri funnit en viktig kontinuitet. Dels handlar det om att folkhemsbegreppet visar på att arbetarklassen byggts upp på nationell grund, och att det i denna uppbyggnad finns formuleringar kring historien i ett mytologiskt sken. Ett tema kan urskiljas i detta som visar att ett övergripande nationellt värde/normsystem byggs upp i takt med folkhemsbygget. Detta system handlar i grunden om puritanska värden som arbetsamhet, skötsamhet, sparsamhet och återhållsamhet. Dessa värden tycks vara förutsättningar som grundats i det homogena svenska samhället och som sedan kunnat gå hand i hand med uppfattningar kring folkhemmet och neutraliteten såsom de är uttryckta i den socialdemokratiska retoriken. Normsystemets vikt och förankring belyses av den kontinuitet som ses i jämförelser mellan Per Albin Hansson, Tage Erlander och Göran Persson. Ännu i våra dagar finns värden uttryckta i Göran Perssons socialdemokratiska retorik, bland annat i form av återhållsamhet och antimaterialism. Endast hoten mot samhället skiftar, hot som legitimerat dessa värden på grund av dess tyngd i svenska kulturen. Det tycks med andra ord finnas en viss transcendens i dessa nationellt grundade värden.


7 Diskussion

Diskussionen nedan berör uppsatsens huvudsakliga syfta och tar i sin metodologiskt 

betonade analys stöd av de ovanstående talanalyserna, såväl som uppsatsens bakgrundsteckning. Denna diskussion kommer att utgå ifrån de punkter som jag funnit som huvudsakliga i Bellahs teori. Nedan återaktualiseras dessa:


(i) Civilreligion har en profetisk funktion


(ii) Civilreligion tolkar nationens historia utifrån ljuset av en transcendent verklighet

(iii) Civilreligion är politikens religiösa dimension utan att vara ekvivalent med politik


(iv) Civilreligion är en offentlig religiös dimension som visar sig i trossatser, symboler och ritualer.


(v) Civilreligion fungerar som en viktig sammanhållande faktor i såväl religiös mångfald som politisk.


7.1 Folkhemstankens profetiska funktion


     Utifrån uppsatsens talanalys kan sägas en hel del om de särskilda premisser som en ”svensk civilreligion” i Bellahs termer måste omfattas utav. För att belysa en grundläggande problematik i ”översättningen” av Bellahs i grunden amerikanska teori till svenska förhållanden kan folkhemsbegreppet användas. Särskilt intressant blir det att relatera folkhemstanken till Bellahs ovanstående punkt (i) – att civilreligionen har en profetisk funktion, uppfattningen att samhället står till svars inför en högre moralisk ordning. Överlag blir analysen som mest matnyttig på denna punkt då man rör sig inom de svenska socialdemokratiska gränserna – här kan man rimligen komma närmast i utredningen av vad en ”Bellahs civilreligion” kan omfattas utav i Sverige. Det som här betecknas profetisk funktion är det som ”hänvisar till civilreligionens normativa aspekter.”
 Detta innebär att det finns en inneboende kraft i det som avses ”normativt” – det normativa som i sin tur hämtat näring ifrån de specifika skeenden som också bildat nationell självuppfattning/nationella identiteter. Som exempel kan tas att en av de innehållsligt mer betydelsefulla delarna i folkhemsbegreppet omfattar ”solidaritet” - I ”det goda hemmet” hjälper alla varandra och jämställdhet skall råda. Ett annat exempel kan ses i den sociala ingenjörskonsten som också ingick i folkhemspaketet. 


     Med tanke på den tidsperiod som inrymt folkhemstanken kan det vara aktuellt att i många aspekter, betitla folkhemsbegreppets innehåll som en ”högre stående, moralisk makt”. Detta är något som kan urskiljas i samtliga talares uttryck. Från Per Albin Hansson till Göran Persson, där det dessutom finns slående likheter mellan nämnda talarna i dessa aspekter. Som redan nämnts tycks det dessutom finnas en viktig kontinuitet. I den övergripande moraliska norm/värdesystem som framkommer i talanalyserna, ingår också de mytologisera(n)de bilder som de analyserade talarna vill förmedla. Här finns inslag av naturromantik såväl som omformuleringar, och återanvändningar av svenskarnas historia. Tanken på den svenska naturen i ett idealiserat format, har precis som folkhemmet, sin grund i det förmoderna svenska bondesamhället. Detta medverkar vidare till att socialdemokraterna (såklart) inte kan sägas vara upphovsmakare till fenomenen, men visar sig i analyserna vara viktiga bärare av de ideal som förmedlas. Vad som kan sägas med detta är att de idéer som bärs av socialdemokratin kan ta sig civilreligiösa uttryck enligt punkt (i) – det som hänvisar till ”det normativa, svenska” handlar innehållsmässigt om något nationellt betydelsefullt, något som ligger på ett djupare plan. Det är således inte fråga om de mer ytliga uttrycken av civilreligion per religiöst nationalistiskt mönster. (som i exempelvis Martys prästerliga version av civilreligion). 


      I det tematiska fallet ”övergripande moraliskt värdesystem”, handlar det om just om sådana djupgående uttryck. Socialdemokraternas långa maktposition under 1900- talet är rimligen av vikt för ett tolkningsföreträde av historien. Men vad som är relevant, då man talar om den ”profetiska funktionen”, här är att de socialdemokratiska civilreligiösa uttrycken i grunden har ett utompolitiskt ursprung. Även i det mest sakliga innehåll skymtar referenser härifrån, något som dock rimligen ämnar tala till djupet av det svenska historiemedvetandet och dess skapade identiteter. Häri kan alltså något om nationell självuppfattning utläsas. 

     För att gå till ”Bellahs civilreligiösa USA” (de amerikanska premisserna), så handlar det här på liknande sätt, om den specifika amerikanska historien som grund för de civilreligiösa uttryck som Bellah kunde urskilja. I USA kan begreppet ”the American way of life” ses som ett övergripande nationellt normsystem, som mycket väl kan kontrasteras mot det svenska folkhemsbegreppet. Skillnader i politisk utveckling har vidare skett mellan de båda nationerna på ett sätt som gör att den individuella självhävdelsen inte är, eller varit ”tabubelagt” i USA på samma sätt som i Sverige. En skillnad i ”den profetiska funktionen” kan vara att amerikansk civilreligion kan hänvisa till de normativa aspekterna som finns i entreprenörskapet, dess kreativa anda i ett fritt företagande USA. De neoliberalismiska inslagen som återfinns i detta, upplevs istället i den socialdemokratiska retoriken som hot. De ”normativa aspekterna” tycks istället inbegripa allt som inkluderats av folkhemsbegreppet, häri ryms inte den individualistiska själhävdelse som kan bli en del av en neoliberalismisk anda. 


     En djupare analys avseende skillnaderna i detta finner tyvärr inte utrymme här. Poängen i sig räcker tillsvidare - att det tycks finnas en likhet i det faktum att övergripande specifikt nationella värdesystem utvecklats i den egna nationella historien. Något som också alltså Bellah funnit i sina teorier. Den historia som refereras till blir därför relevant att gång på gång omformulera för att passa in i dagsaktuella skeenden – det övergripande moraliska systemet får på så sätt hela tiden nya krafter.  


7.2 Mytologisering av historien


     De fenomen som pekar på att ”nationens historia tolkas utifrån ljuset av en transcendent verklighet” återfinns om man ser på vad som är genomgående i talen hos samtliga talare. Det handlar då om det tema som jag i talanalyserna benämnt som mytologisering av historien. Det finns tendenser hos Per Albin Hansson att använda klassiska nationalistiska uttryck som ”leve flaggan” och ”varen svenske” etc. Vid tiden innebar uttrycken ingen kontrovers eller särskilt anmärkningsvärda saker. Det torde däremot ha slagit en klang i den egalitärt präglade svenska kulturen. Hoppar man fram i tid till Tage Erlander återfinns också legitimering av den absoluta politiska verkligheten, via nationellt präglade uttryck – hämtade i historiska skeenden. Hos Göran Persson går referenserna tillbaka till bland annat Per Albin Hansson själv och samma typ av uttryck återanvänds, dock i en ny skepnad. Det handlar inte om ”leve Sverige” utan kanske framförallt går uttrycken tillbaka till ”den svenska naturen”, till ”den gemensamma vardagen” (vars grundramar och omgivande företeelser vi alla delar inom nationen, exempelvis systembolaget eller konsum etc.) samt till en svensk puritanismen. Samtliga har sin förankrade nationella historia. Persson kan i dessa uttryck exempelvis begagna sig av den svenska naturen för att ge ett mytologiskt skimmer åt den legitimering som används. Som redan nämnts tycks det vara så att hoten som bidrar till legitimeringen kan skifta – men legitimeringen i sig bottnar i samma värden, även över tid. Således finns det skäl att peka på en viss ”transcendent dimension”. 


     Man bör utifrån denna uppställda punkt utifrån svenska förhållanden tala om att civilreligion finns inom politiken, som den sfär där politiken verkar som bärare av kulturhistoriskt uppsatta ideal. Denna blir del både som en kontinuitet i nationellt identitetsbygge, samt har en politisk potential då dessa omfattar en central nyckelsymbolik. 


7.3 Svensk politiks implicita, religiösa dimension


     För det första kan man titta på vad den religiösa dimensionen innebär i det amerikanska perspektivet. Denna skulle rimligen, utgående ifrån Bellah, handla om de mytologiserade grunderna för det amerikanska samhället - dess ”skapelseberättelse” – dvs. exodusmotivet, analogin till Israels gud, det förlovade folket och det förlovade landet. I Sverige handlar det utifrån mina talanalyser inte om sådana explicit religiösa referenser. Istället blir det kanske läge att tala om ”politikens andra dimension” – vad som kan sägas vara frikopplat från politiska sakfrågor. Jag har varit inne på precis detta fenomen i beskrivningen av ovanstående punkt. Denna ”andra dimension” är rimligen kopplat till socialdemokraternas maktposition under 1900- talet och innehav av tolkningsföreträde av centrala nationella nyckelsymboler. Politikens andra dimension är i Sverige rimligen kopplat till en religiös sfär i den bemärkelsen att tankegodset hämtas från ett premoderniserat bondesamhälle präglat av kristendomens tankar och idéer. Däremot blir uttrycken härifrån mer implicita i relation till den amerikanska kulturen som Bellah analyserade. Här har evangelikala rörelser – ”den kristna högern”, alltsedan slutet av 1960- talet fått ett allt större inflytande i politiken. Därmed kan uttrycken i vissa fall bli mer explicita även inom politiken. Här handlar det också mycket om den dynamik som det funnits förutsättningar för mellan religion och politik.


     Man bör dock inte förvilla tanken alltför mycket med att tala om ”religiös dimension” i politiken. För att återgå till ”den kristna högerns” utrymme inom den politiska sfären så är dessa uttryck inte en nödvändighet för att kunna tala om civilreligiösa uttryck. Det torde i betydligt större utsträckning handla om uttrycken som refererar till ”The American way of life” och allt denna innehåller genom dess historiska byggstenar. Även om religionen just genom denna historiska utveckling fått en stark livskraftighet i USA, så finns det beröringspunkter även i Sveriges historiska utveckling som berör fenomenet ”en politikens andra dimension” på samma sätt som i USA.  Det som ovan benämns som ”politikens andra dimension” kan avgränsa området ”civilreligion” till att inte göra vara alltför funktionalistiska. 


     I detta fall får man då, utifrån talanalyserna, en politikens andra dimension som rör sig inom nationellt historiska uppfattningar, vilka i sin tur ofta rör sig inom partipolitiska gränserna. Inom dessa gränser kan politikens syften och mål legitimeras utifrån nationens historia beroende på hur man väljer att formulera denna. I och med socialdemokratins långa perioder av obrutet maktinnehav har man vunnit tolkningsföreträde av formuleringar av historien, något som sedan kan få starkare förankring hos folket.    


7.4 Svensk politiks explicita, religiösa dimension


    Återigen är det viktigt att inte förvilla sig bort via alltför traditionella uppfattningar, som kan göras gällande då man talar om ”religion”. Via USA är det lättare att inte förvillas, på grund av en livskraftig religiös sfär. Detta är en livskraftighet som har gagnats av att nationens historia redan från början gjorde en åtskillnad mellan kyrka och stat. I Sverige är det dock svårare att se nationens kristna arv. Det är inte lika tydligt hur detta idag tar sig uttryck. Det som kan visa sig i ”trossatser, symboler och ritualer” gör det dock i samtliga analyserade tal. Det handlar om trossatser när exempelvis Göran Persson talar om puritanska ideal. Samma ideal ryms bland mycket annat i symbolen för det svenska välfärdssamhället – folkhemmet. Ritualerna återfinns inom de specifikt svenska traditionerna som kan refereras till inom politiken för att snabbt vinna en genklang hos åhörarna. Dessa har en stark och betydelsefull förankring. Vid en ytligare granskning skulle man dock även kunna finna sådana uttryck i mer explicita, ”USA-liknande” uttryck även i Sverige. Göran Persson nämnde exempelvis Bibeln som skulle legitimera valet av EU- medlemskap. Julen 2003 skriver Göran Persson i Svenska dagbladet om att ”Jesus är en bra ideolog”. Här återfinns explicita, religiösa referenser, som i övrigt tycks ovanliga inom svensk politik. Persson skriver här: 


Även om inte alla svenskar är kristna, så präglar de kristna värderingarna vårt samhälles traditioner. I grunden är det värderingar som handlar om alla människors lika rätt och lika värde. När Jesus klev upp på berget för att hålla sin mäktiga predikan var budskapet att ljuset ska lysa på alla.


     Det blir, i denna artikel, tydligt hur Persson plockar fram puritanska ideal. Persson tycks visa hur det finns en ambition till att sammankoppla socialdemokratin med kristna, etiska ideal. 


     Ett relativt nytt fenomen som också kan belysas i förbigående är massmediala, religiöst präglade begivenheter som kommer fram i händelse av nationella trauman. Olof Palmes begravning tv- sändes, liksom Anna Lindhs, Fadime Sahindals och Astrid Lindgrens begravningar, minnesstunder tv- sändes vid Estoniakatastrofen. Vid årsminnet år 2005 av tsunamikatastrofen ägnade SVT hela annandag jul till minnesstund. Dessa är kopplade till politiska maktens företrädare då de är närvarande eller gör yttranden direkt i anslutning till dessa. Mona Sahlin är ett exempel på talare vid Fadime Sahindals begravning. Senast direktsändes begravningen av mördade Engla, ett mord som sades ”beröra svenska befolkningen på ett djupare plan”, därför valde SVT också att direktsända Englas begravning. Det tycks således finnas en viss trend i detta. Dessa är inte att jämställa med de gudstjänster som sänds på SVT – som har sin grund i att nå ut till intresseregister hos breda folklager enligt public service.  Detta är något annat som uppkommer just enkom vid nationella kriser eller trauman, något som faktiskt helt vid ordens allmänna betydelser kan liknas vid en Bellahs civilreligion på denna punkt. Det är då de traditionellt kristna trossatserna, symbolerna och ritualerna som kommer till uttryck enligt klassisk traditionella yttringar. Här kan det också vara på sin plats att ta upp något om internationella idrottsevenemang vilka ofta kopplas till nationalism och till att vara civilreligiösa yttringar. Nationalism och dess patriotism har visserligen tyngd som ”alternativ religion” såsom denna lyder enligt Bellahs resonemang - Det moderna samhället leder till att konventionella religionen omformas och tar nya uttryck för att skapa mening och mål i tillvaron. Men civilreligion kan inte jämställas med nationalism i denna bemärkelse. Om substansen av civilreligion ändå kan sägas bottna i nationalism i Sverige, måste ”nationsbygget” och ”nationalitetsbegreppet” vara grundläggande betydelser ur begreppet ”nationalism”. Därför kan inte patriotiska yttringar av det slag, som ovan nämnda idrottsevenemang är exempel på, betecknas som innehåll i svensk civilreligion. Detta är alltför ytliga företeelser som inte behöver hämta näring från en djupgående nationell historia. Sådana yttringar kan uppstå lika snabbt i ett heterogent klassrum i en svensk skola, bara gruppen utvecklat ”vi” och ”dem”- känslor. En utveckling som på ett ytligt plan i princip kan ske på kommando.  


7.5 Det mångkulturella Sverige


     Under denna punkt dyker en ganska akut fråga som rör det mångkulturella samhället i Sverige. Det blir ett problem i jämförelsen av ”Bellahs civilreligion” med anledning av att det är en, historiskt sett, ny företeelse i Sverige. Det är det inte i USA. Sveriges 1900- tals historia kan delas upp i två mycket övergripande delar - före 1960 och efter. Före 1960- talet var premisserna annorlunda för en analys liknande denna. Om vi utgår ifrån att det i Sverige finns ett kristet arv som maskerats alltefter historiens utveckling, så torde dessa uttryck haft större synlighet före 1960. Dels på grund av att det historiskt låg närmare tiden före sekelskiftet – men dels också för att samhället fortfarande kunde betecknas som homogent. I denna fråga skiljer det sig mellan USA och Sverige där det amerikanska samhället har haft en jämnare migration, om än högre på 1900- talets första hälft. På så sätt finns inga liknande omvälvningar som skulle kunna påverkat det amerikanska samhället i avseende på civilreligiösa uttryck. I Sverige har mångkulturen kommit att sätta prägel på svenska kulturen på ett avgörande sätt. Sverige var före 1960 att betrakta som ”etnisk nation” – en nation som på ytan sammanhölls av ett gemensamt historiskt arv, etnicitet och religion. Detta är således något som måste tas med i resonemangen kring svensk civilreligion utifrån ovanstående punkt. 


     När Mona Sahlin låter Olof Palmes åsikter transcendera tid och rum för att få betydelse för dagens segregations- och invandringsfrågor är det dock ett tecken på att civilreligion, som den här är beskriven, i alla fall har ambitionen att fungera som sammanhållande faktor även i den religiösa och politiska mångfaldens Sverige. Det vill säga: mycket beroende på hur funktionell denna typ av retorik är kan Bellahs punkt (v) sägas bli uppfylld. 


8 Sammanfattning 

Bellahs civilreligion är, sedda utifrån de bärande punkter jag hämtat i Bellahs teori, relevanta även i en svensk kontext. Genom den metod som uppsatsen byggt på kan skillnader mellan nationerna Sverige och USA överbryggas i mångt och mycket, då man talar om civilreligion. Den metod som använts i uppsatsen har fokuserat på framväxten av nationella självuppfattningar i USA och i Sverige. De olikheter som finns mellan nationerna står då inte som ett hinder genom att det är själva fenomenet ”nationell identitet/självuppfattning, i sig, som står i fokus. Vad som tycks talande för de likheter som kan påvisas står i att ”folkhemmet”, och allt som ryms i detta begrepp, är fullt jämförbar med ”The American way of life”. Båda begreppen hämtar näring ifrån nationernas identitetsbygge. 


     Uppsatsens ursprungliga hypotes besannas till viss del - religiösa referenser tillåts bli mer explicita i det amerikanska samhällsklimatet än i det svenska. Däremot så finns det en viss tendens som pekar på att uttrycken blir mer explicita ju längre fram i tiden man kommer. I huvudsak visas detta genom Göran Perssons retorik. Denna typ av retorik har inte, i de analyserade fallen en grund i social eller politisk kris. Civilreligion, med explicita uttryck, liknande uttrycken i amerikansk civilreligion kan alltså i vissa fall urskiljas. En huvudsaklig källa för de civilreligiösa uttrycken i Sverige tycks hämtas i puritanistiska ideal. Så är även fallet i USA, varpå en tydlig analytisk och metodologisk utgångspunkt här finnes för vidare studier av civilreligiösa uttryck i USA jämfört med Sverige.


     För att återgå till folkhemmet kan detta visa på, hur även de svenska mer implicita uttrycken av civilreligion kan jämföras med de amerikanska, mer explicita uttrycken. I Sverige kan en 


sekulär dimridå, trots implicitheten, avtäckas från folkhemsbegreppet. Begreppet hyllas retoriskt genom att det sammankopplas med betydelsefulla storheter inom svensk historia. Begreppet ges också delvis nya innebörder då det anpassas till nya mer aktuella kontexter. På detta sätt får begreppet hela tiden nytt liv. Dessa stegvisa anpassningar och nya användningsområden kan ha lett till att begreppet alltmer kommit att verka inom en transcendent sfär, och kommit att bli till ett överordnat värdesystem. Även viktiga svenska symboler som exempelvis den svenska naturen kan bakas in i den alltmer övergripande betydelse som folkhemsbegreppet kommit att få. På så sätt kan exempelvis puritanistiska etiska ideal bindas samman med ett miljöhot. Likaväl kan idealen bindas samman med de hot som neoliberalismiska tendenser upplevs som i den socialdemokratiska retoriken.
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