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Abstract 

Den här uppsatsen handlar om hur religionen påverkar det republikanska partiet och politiken 

i USA. Den utgår från litteraturstudier och olika uttalanden av det republikanska partiets 

presidentkandidat Mitt Romney år 2012. Jag undersöker om den kristendom Max Weber 

beskriver i sin bok den protestantiska etiken och kapitalismens anda och den politik dagens 

republikanska parti med Mitt Romney som ledare representerar kan sammanlänkas och hur 

den i sin tur präglar både det politiska livet och befolkningen i USA. Jag gör det genom att 

undersöka hur kristendomen växt fram i USA från slutet av 1700-talet till vår tid, genom att 

studera vilka grupper inom den kristna högern som har inflytande idag och genom att lyssna 

på Romneys tal och uttalanden. Kring de här rubrikerna resonerar jag sedan om, hur och vilka 

grupper som påverkas. Jag avslutar med att sammanställa mina slutsatser och fundera kring 

framtiden. Min övertygelse blir att religionen har spelat, spelar och kommer att spela en stor 

roll för befolkningen och politiken i det amerikanska samhället.  

 

Sökord: kristendom, republikaner och presidentkampanj 
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Inledning 

I USA har stat och religion alltid varit skilda åt ändock finns det förmodligen inget annat land 

i världen där religionen spelar och har spelat lika stor roll. En amerikan förväntas att ha en 

gudstro och därför blir religionen också ett viktigt inslag i politiken. På dollarsedeln kan man 

läsa ” In God we trust” och när en politiker, vilken som, en presidentkandidat eller en 

president talar inför publik måste han eller hon alltid ta hänsyn till religionen och talen 

avslutas i regel med ”God Bless You” vilket skulle varit otänkbart i Sverige. Kristendomen 

får då enligt mig en viktig roll i dagens politik eftersom både Barack Obama och Mitt 

Romney använder sig av den i sina tal. Detta har varit tydligt även under valkampanjen hösten 

2012. Demokraternas Barack Obama och republikanernas Mitt Romney har kämpat om 

presidentposten i USA. Mitt Romneys republikaner har i sitt parti ett starkt stöd från det som 

brukar benämnas den kristna högern. Romney är själv mormon och den tilltänkte 

vicekandidaten Paul Ryan är Jesuit och han har bl.a. sagt att våra rättigheter kommer från 

naturen och Gud och inte regeringen
1
 när han blev utsedd till vicepresident. För 

republikanerna och Romney har religionen blivit extra betydelsefull. Varifrån kommer detta 

och hur har det utvecklats. Jag tänker undersöka vilken påverkan religionen har eller skulle 

kunna få på olika grupperingar i det amerikanska samhället med ökat republikanskt 

inflytande. 

Disposition  

Arbetet utgår från Mitt Romneys tal under presidentkampanjen. Därefter försöker jag genom 

att referera till Max Webers bok den protestantiska etiken och kapitalismen anda hitta 

teorierna bakom republikanska partiets politik. Därefter visar jag hur kristendomen växt fram 

från 1800-talet till idag. Sedan visar jag på vilka olika grupper som ingår i den kristna högern. 

Jag försöker också här se vilka värderingar som finns och hur den kristna högern använder 

dem. I nästa steg analyserar jag hur politiken kan tänkas påverka samhället som helhet men 

framförallt den del av befolkningen som hamnar i något slags utanförskap. I slutdiskussionen 

svarar jag på mina frågeställningar genom att lyfta fram det mest centrala i mitt resonemang 

och redovisar också en del funderingar kring framtiden. Jag avslutar med en sammanfattning. 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att med utgångspunkt i Mitt Romneys tal under 

presidentkampanjen studera den betydelse som kristendomen kan ha inom amerikansk politik. 

Vidare ska jag med hjälp av några teorier framställa Romneys och det republikanska partiets 

kristendomsuppfattning och om dess människosyn kan ligga till grund för värderingen av 

andra grupper i det amerikanska samhället. Jag kommer i huvudsak att utgå från följande 

frågeställningar:   

                                                           
1
http://www.dn.se/nyheter/varlden/paul-ryan-blir-romneys-medkandidat 2012-08-31 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/paul-ryan-blir-romneys-medkandidat
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Frågeställningar 

a) Vilken kristen inriktning framställs i Romneys tal inför valet? 

b) Vilken människosyn framträder inom den kristna inriktningen? 

c) Vilka konsekvenser kan den kristendomsuppfattningen och människosynen få för 

vissa sociologiska eller andra religiösa grupper? 

Mitt Romneys tal 

Under den här rubriken samlar jag ihop några av de uttalanden Romney gjort under sin 

kampanj. Tyngdpunkten ligger på inledningstalet till sin egen kongress men jag tar också upp 

en del andra kommentarer, bl.a. från segertalet när han utsågs till republikanernas 

presidentkandidat. Vidare lyfter jag fram uttalanden som skulle kunna påverka olika grupper 

och vilka tankar som kan tänkas ligga bakom kommer under andra rubriker. 

Under hösten 2012 kämpade Mitt Romney för att republikanerna skulle återta makten i Vita 

huset. Valkampanjen var intensiv och Romney höll ett antal uppmärksammade tal. Det största 

och kanske viktigaste under den här perioden var inledningstalet till sina egna i Tampa Bay 

den 30/8. Talet präglas av de värderingar som växt fram genom århundranden i den 

amerikanska kristna högern. Romney återkommer talet igenom till kärnfamiljens betydelse. 

Han hyllar hemmafrun samt betonar betydelsen av att själv skapa sin egen framtid genom 

egna initiativ. Han betonar vikten av att stötta och söka sig till en kyrka. Vidare motarbetar 

han den federala staten samt motsätter sig skattehöjningar. I det sammanhanget kritiserar han 

Obamas sjukvårdsreform och hyllar istället ett fritt kapitalistiskt system.   

Talet kan också sägas vara indelat i tre delar, en tidig guldålder där Romney beskriver hur han 

växte upp ur enkla förhållanden och hur hans mor gav upp sin egen karriär för att stödja hans 

far, som jag anser vara ett typiskt kristet högerdrag. I den delen nämndes också Neil 

Armstrong, Harry Trumans och Ronald Reagans bedrifter. Den andra delen, den mörka delen 

kan sägas handla om nutiden och hur Obama enligt republikanerna har misslyckats de senaste 

fyra åren. Den tredje delen målar upp ett slags lyckorike, en utopisk teonomi om man bara 

lägger sin röst på republikanerna.  I talen vänder han sig i första hand till medelklassen. Han 

berättar hur både han och hans far växt upp under enkla förhållanden och genom att själv 

prestera
2
 skapat sig en position i samhället, vilket är ett centralt tema i republikanernas 

ekonomiska politik. Detta kan jag uppfatta som, att var och en är sin egen lyckas smed. Han 

uttrycker sig också så här: 

In America we celebrate success, we don`t apologize success.
3
 

                                                           
2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States) 2013-02-09 

3
 Mitt Romney acceptance speech at the Republic National Convention 30/8-2012 

http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States)
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Vidare kan man i bakgrunden talet igenom se en logga där det står ”We believe in America”. 

Betydelsen blir dubbel. Begreppet blir både politiskt och religiöst. Redan i fyra minuter in i 

talet talar han sedan om fyra olika friheter och den första friheten han tar upp är 

religionsfrihet. I samma fas pratar han om och glorifierar att bygga upp ett liv med egna 

händer. Två minuter senare pratar han om att skänka gåvor till kyrkan och välsigna barnen. I 

en senare passage angående hårt arbete fortsätter han på samma tema men då pratar han om 

att hitta tid för att be. Talet blir en lång hyllning till USA och åhörarna om inte når extas, 

jublar ikapp. Nedan följer tre ytterligare utdrag ur talet. 

Angående starta eget företagande beskriver han hur han och några vänner startade ett företag i 

liten skala, fick det att växa och hur stort det är idag. 

That business we started with 10 people has now grown into a great American success story
4
 

Angående det fria kapitalistiska systemets förträfflighet säger han följande:  

It`s the genius of the American free enterprise system-to harness the extraordinary creativity and 

talent and industry of the American people with a system that is dedicated to creating 

tomorrow`s prosperity rather than trying to redistribute today`s.
5
 

Angående religion och familjen säger han vidare: 

As president, I will protect the sanctity of life. I will honor the institution of marriage. And I will 

guarantee America`s first liberty: the freedom of religion.
6
 

Till skillnad mot Obama lyfter han aldrig fram låginkomsttagare eller de utslagnas situation 

utan vänder sig i stort sett hela talet igenom till medelklass och höginkomsttagare. De med en 

annan sexuell läggning än den heterosexuella nämns inte heller. Den hållning han har mot 

övriga världen är betydligt aggressivare än Obamas. Dessutom nämner han ingenting om att 

jordens resurser inte är oändliga. Romneys uttalanden angående miljön är följande: 

By 2020, North America will be energy independent by taking full advantage of our oil and coal 

and gas and nuclear and renewables.
7
 

Romneys segertal när han blivit republikanernas presidentkandidat några månader tidigare 

hade liknande upplägg. Även det talet kan sägas vara tredelat. Den första delen handlar om 

hur bra det historiskt sett har varit att kunna räkna sig som amerikan och hur optimismen har 

frodats. I den andra delen beskrivs Obamas regeringsperiod i mycket negativa ordalag. I den 

avslutande och tredje delen lyfter Romney sedan fram om hur bra allt kan bli återigen om 

”bara” republikanerna får styra. Framförallt angriper Romney Obama för att centralisera 

styrningen av landet. Han menar att befolkningen med betoning på medelklassfamiljernas 

                                                           
4
 Mitt Romney acceptance speech at the Republic National Convention 30/8-2012 

5
 Mitt Romney acceptance speech at the Republic National Convention 30/8- 2012 

6
 Mitt Romney acceptance speech at the Republic National Convention 30/8-2012  

7
 Mitt Romney acceptance speech at the Republic  National Convention 30/8-2012 
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frihet begränsas och att reformer som är tänkta att hjälpa de som inte längre kan hitta ett 

arbete är mer ett hinder för landet och befolkningens utveckling än en hjälp. Och även här 

lyfter han fram det amerikanska idealet att börja från ingenting och ändå skapa en tillvaro om 

inte i lyx så åtminstone med en oerhört god ekonomi. Tidigt i talet exempelfierar Romney det 

med hur hans egen familjs starka ställning har skapats genom vad han menar hårt arbete. Så 

här uttalar sig Romney om detta: 

I´ll tell you about how much I love this country, where someone like my dad, who grew up poor 

and never graduated from college, could pursue his dreams and work his way up to state in 

which he once sold paint from the trunk of his car.
8
 

Om Romney med det här uttalandet vill visa hur fantastiskt Amerika en gång varit, visar han 

med nästa uttalande hur fantastiskt allt kan bli igen trots att Obama enligt Romney 

misslyckats kapitalt med att bevara det Amerika som en gång skapats. Han säger:       

I have a very different vision for America, and of our future. It is an America driven by freedom, 

where free people, pursuing happiness in their own unique ways, create free enterprises that 

employ more and more Americans. Because there are so many enterprises that are succeeding, 

the competition for hard working, educated and skilled employees is intense, and so wages and 

salaries rise.
9
  

Det är också intressant att fundera vidare på vad han inte säger och vilka grupper han inte 

vänder sig till. I talen nämns ingenting alls eller bara i förbifarten om de utslagnas eller 

marginaliserades situation och inga konkreta åtgärder förs heller fram för att hjälpa dem. 

Tankarna kring den här delen av befolkningens situation och hans syn på dem avslöjas istället 

via andra vägar. Detta blir samtidigt en akilleshäl för Romney och hans parti inför 

presidentvalet. Han mer eller mindre ger upp de här rösterna. Antingen röstar de inte alls eller 

blir det demokraternas röster. Extra tydligt blir det vid ett tillfälle i samband med ett möte 

med dollarmiljonärer i maj 2012. Ovetandes om att han filmades uttalade sig Romney oerhört 

negativt om de i det amerikanska samhället som av olika anledningar tvingas ta hjälp av de 

bidrag som trots allt betalas ut i landet. Han menade att 47 procent av det amerikanska folket 

var parasiter.
10

Att de människorna levde på vad andra människor jobbat ihop. 

Sammandrag 

Mitt Romney blir frontfigur för det republikanska partiet och den amerikanska högern. Hans 

uppgift blir att samla, ena republikanska partiet och samtidigt göra sig själv till president. För 

att lyckas med det är han medveten om att religion och en religiös retorik kan vara en viktig 

faktor. Det blir också tydligt både i hans egna tal och i de grupper som stödjer honom. 

Romney återkommer i sina uttalanden till traditionella familjebildningar och organisationer i 

hans närhet fördömer gärna andra familjerelationer än kärnfamiljens. Romney betonar också 

                                                           
8
 Mitt Romney`s  victory speech Washington 24/4-2012 

9
 Mitt Romney`s victory speech Washington 24/4-2012 

10
 www.dn.se/ledare/signerat/presidentvalet-i-usa-konsten-attforlora-47-procent 2012-09-19  

http://www.dn.se/ledare/signerat/presidentvalet-i-usa-konsten-attforlora-47-procent
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vikten av att tillhöra en kyrka och uppmanar folk att be. Han lyfter fram hur bra allt varit en 

gång, kritiserar Obama för hans agerande under dennes regeringsperiod och argumenterar för 

hur bra allt kan bli i framtiden om befolkningen bara ger honom chansen att styra landet. I det 

sammanhanget glorifierar han gärna skapandet med att bygga upp sitt liv med egna händer 

från små resurser och utan inblandning av staten. Den federala statens inblandning ska vidare 

vara minimal och skatterna i kölvattnet av det resonemanget menar han bör sänkas. 

Kampanjen igenom vänder han sig till medelklassen och de etablerade i samhället. Han 

betonar också att den som lyckas ska vara stolt och inte be om ursäkt för sin framgång Den 

här synen på hur man använder kristendomen för att styra samhället går att hitta hos bl.a. 

filosofen Max Weber, vars tankar jag resonerar kring under rubriken teori 

Metod  

Den metod jag använder kan karaktäriseras som hermeneutisk vilken tillhör de kvalitativa 

metoderna. Den har sina rötter i Grekland men utvecklades först senare som ett alternativ till 

den naturvetenskapliga forskningen. Grunderna i hermeneutiken är tanken om att tolka och 

förstå vad som händer med människan och samhället. Till skillnad mot andra vetenskaper 

förväntas forskaren dessutom ha en förförståelse eller fördom innan arbetet startar. Efter hand 

som forskaren får mer information skall den tolkas och målet är att nå förståelse för det man 

undersöker, inte förklara det. Olika författare skriver om hermeneutiken. I boken Tolkning, 

förståelse, vetande betonar Per Johan Ödman den hermeneutiska tolkningens betydelse. Han 

skriver:  

Tolkning är följaktligen de hermeneutiska vetenskapernas främsta kunskapsform och som sådan 

en motsvarighet till de naturlistiska vetenskapernas information.
11

 

Inom hermeneutiken finns också det som kallas hermeneutisk cirkel eller spiral. Den visar på 

hur helhet och delar hör ihop. För att delarna skall förstås måste de sättas in i en helhet. 

Författaren utgår från sina egna tankar, en slags förförståelse. Efter hand som forskningen 

fortskrider får författaren fram mer material som skall tolkas och tanken är att förståelsen ska 

bli djupare eller nå längre under arbetets gång. Henry Egidius skriver följande om begreppet: 

I begreppet hermeneutik ligger att det ska ske en förändring av tolkningen efterhand som man 

blir allt mera insatt i det man sysslar med.
12

 

I boken fråga det förflutna sammanfattar Anders Florén vad hermeneutik är i punktform: 

 tolkningen inte faktasamlandet, är det viktiga  

 inifrån, inte utifrånperspektivet dominerar                                                                                     

 aktörerna ses som subjekt inte som objekt  

 forskarens engagemang och inte hans neutralitet är nödvändig  

 målet är att uppnå förståelse inte förklaring
13

 

                                                           
11

 Ödman 2001: 48 

12
 Egidius 1986: 51 

13
 Dahlgren och Florèn 1996: 273 
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I mitt arbete utgår jag från Mitt Romneys tal och uttalande under presidentkampanjen, men 

samlar också på mig en mängd kunskap om religionens roll i USA via litteraturstudier och 

tidningsartiklar. Det materialet ger mig sedan både kunskap och en känsla av religionens 

betydelse vilket jag tolkar, analyserar och sammanställer för att öka förståelsen. Här finns 

inga intervjuer som i kvantitativa metoder utan jag har via mina val av källor försökt belysa 

religionens roll i USA från olika synvinklar. Mitt Romneys åsikter och inställning till hur det 

politiska i USA bör skötas kommer till stor del från två olika tal. Det ena från våren 2012 då 

han blivit vald till republikanernas presidentkandidat, det andra och mest centrala, talet till det 

republikanska konventet hösten 2012 inför presidentvalkampanjen. För att förstå hur 

kapitalismen och kristendomen hänger ihop har jag läst Webers bok om den protestantiska 

etiken och kapitalismens anda. Som komplement till Weber har jag läst två nutida författare, 

Sally McFague som har miljön som sin utgångspunkt och Mark C Taylors bok Confident 

Games vilken i sin tur handlar om hur konst, kristendom och marknadsekonomi hänger ihop. 

När jag studerat hur kristendomen växt fram genom historien till dags datum har jag i första 

hand använt mig av Ingmar Karlssons bok Tro, terror och balans men även här finns tankar 

från nämnde Taylor. För att få en överblick av vad som finns bakom begreppet den kristna 

högern har jag dels använt mig av Christian Coalation och Family Researchs hemsidor men 

även Castells bok om informationsåldern i en alltmer globaliserad värld.  I min analys och i 

mina funderingar inför framtiden har Martin Gelins och ekonomijournalisten Mikael 

Törnwalls nyutkomna böcker Den kristna högern och USA vid ett vägval varit två viktiga 

hörnpelare. Från den sistnämnde kommer också de flesta av de sifferuppgifter jag använder 

mig av. Även under de här rubrikerna kommer en del tankar från Taylor och McFague. Hur 

människor påverkas beskrivs utförligt under rubriken analys med hjälp av den feministiske 

författaren Iris Marion Young.  

Teori 

I USA finns två stora politiska grupperingar, demokraterna och republikanerna. Båda 

partierna är vad vi skulle kalla högerpartier. Längst till höger är republikanerna, vilka 

motsäger sig all inblandning av staten och tänker sig att individen skall ta sig fram själv. Jag 

har undersökt varifrån de här tankarna ursprungligen kan tänkas komma ifrån och hur de 

samtidigt kan vävas samman med kristen etik. Vid första anblicken ter det sig för mig 

omöjligt då kristendomens grund för mig handlar om Jesus stora omsorg för de utslagna och 

blir då också en direkt motpol till den kapitalistiska politik som ofta slår ut de som 

misslyckas.                

Teoriernas bakgrund hämtar jag i huvudsak från filosofen Max Weber som skrivit hur 

kristendom och kapitalism länkas samman. Jag refererar i första hand till boken den 

protestantiska etiken och kapitalismens anda men om honom och hans forskning låter jag 

översättaren och utgivaren Agne Lundqvist komma till tals. I förordet till boken religionen, 

rationaliteten och världen uttalar han sig på följande vis: 

Genom sin protestantismstudie konstaterade Weber ett samband mellan den protestantiska etiken 

och kapitalismens anda. Specifika drag i den religiösa etiken tycktes vara förenade med ett 
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ekonomiskt beteende, som gynnade uppkomsten och utvecklingen av den moderna 

kapitalismen.
14

  

 I Webers bok den protestantiska etiken och kapitalismens anda hittar jag sedan en del teorier 

som förklarar det tankesättet som i nästa steg leder till den politik som det republikanska 

partiet idag framför. Weber visar på hur efterföljarna till Luther resonerade kring hur 

människor ska leva. I grunden finns predestinationsläran och asketismen varav den första 

uppkom med kalvinismen och den andra utvecklades i samma lära. Medan Jesus varit på de 

utslagnas sida och Luther protesterat mot de katolska påvarnas rikedom hade kalvinisterna 

inga problem med att vissa människor blev väldigt rika samtidigt som vissa levde kvar i 

fattigdom. De menade att det fanns en grupp ”utvalda” som skulle nå frälsning. Inte heller 

motsatte kalvinisterna sig präster eller andra gruppers rikedom, snarare låg det i linje med den 

uppfattning som existerade, att det bara bevisade att de tillhörde de utvalda. Däremot skulle 

dessa utvalda inte samla på sig materiella ting som kanske många i välbärgade republikaner 

gör idag utan leva ett enkelt och asketiskt liv där man bemästrar både konsumtionssamhälles 

lockelser och ”köttets lustar”. Republikanernas företrädare pratar idag ofta också om att bygga 

sitt liv med egna händer och ofta saknas både beredskap och vilja för att hjälpa dem som inte 

lyckas eller inte tillhör de utvaldas skara. Även detta skriver Weber om: 

Dessa de utvaldas, och därför de rättfärdigas inneslutning i den gudomliga nåden åtföljdes inte 

av överseende hjälpsamhet inför nästans synder, i medvetande om egen svaghet utan av ovilja 

och förakt för honom som Guds fiende, som bär en stämpel av evig fördömelse för honom som 

en Guds fiende.
15

  

Centralt i Webers funderingar är också asketismens betydelse i arbetslivet. Tankarna byggde 

vidare på Luther och hans funderingar kring yrkesrollen som han menade skulle vara ett kall. 

Weber menade dessutom att om arbetaren gjorde det munken gjorde i klostret skulle 

arbetsmoralen höjas och förtjänsten bli större. Dessutom lyfter Weber fram Calvins 

grundtankar om att ekonomin tjänar på att stora delar av befolkningen är fattiga eftersom 

människans strävan att tjäna Gud genom hårt arbete ökar. I bokens sista kapitel flyttar Weber 

dessutom den protestantiska etiken och kapitalismens anda till 1900-talets USA. Han menar 

då på att den asketiska livsstilen där man håller igen på lyxkonsumtion har försvunnit och 

skriver så här: 

Då pliktuppfyllelsen inte längre kan relateras till de högsta andliga och kulturella värdena- eller 

där den å andra sidan inte heller upplevs subjektivt som ekonomiskt tvång- så avstår individen i 

våra dagar för det mesta att överhuvudtaget motivera den. På det område där den nått högst, U S 

A, tenderar strävan efter rikedom, sedan den befriats från sin religiösa och etiska innebörd, att 

kombineras med rent världsliga passioner, som inte sällan ger den en karaktär av sport.
16

  

                                                           
14

 Weber 1996:14 

15
 Weber 1934: 57 

16
 Weber 1934: 86 
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I boken skriver Weber också om yrkesetik och om hur viktigt det är att vara kvar i det arbete 

man tilldelats. Han visar på hur de kapitalistiska krafterna och de religiösa förväntningarna 

hänger ihop. De kristna skall se sitt yrke som sin lott enligt både Luther och Calvin, det vi i 

Sverige kallar skomakare bli vid din läst och för Smith och andra kapitalister är 

arbetsfördelning en förutsättning för marknadsekonomins utveckling. Vidare resonerar han 

om de som inte lyckas, de som hamnar utanför och kärleksbudet får en för mig annan 

innebörd. Han skriver: 

Och i synnerhet är tiggeri av en arbetsför inte endast syndfull lättja utan också, enligt apostelns 

ord, ett brott mot budet om kärlek till nästan.
17

    

Två nutida författare Sally McFague och Mark C Taylor skriver i sina böcker också om 

kapitalismens utveckling. Den förstnämnde Mc Fague skriver i Life aboundant om hur 

kapitalismens utveckling kan skada den värld vi alla lever i. Hon är framförallt orolig för 

människans sätt att överkonsumera och ser faror vad gäller att hitta en hållbar utveckling för 

nutida människor och vårt jordklot. Hon kritiserar i sin bok den amerikanska medelklass som i 

stor utsträckning är de röster Romney och republikanska partiet jagar. Där finns likheter 

mellan hennes resonemang om republikanernas politik det hon kallar neo-classical economy 

och Webers bok. Hon skriver: 

As we have seen, neoclassical individualism has become increasingly libertarian, freed as it now 

is from traditional religious and political communities. The eighteenth-century model of the 

individual in community has becomes the twenty-first-century model of the expressive or 

utilitarian individual outside community.
18

   

Mark C Taylor i sin tur sätter inte miljön i högsätet. Den boken handlar istället i första hand 

om hur religion, ekonomi och konst hänger ihop. Hans tankar har anknytning till Weber och 

han kritiserar starkt de fria marknadskrafter som styr USA och är grunden i det republikanska 

partiprogrammet. Likt Weber tittar han också tillbaka till medeltidens Europa och de 

kapitalistiska tankar som utvecklades där: 

The first person who use the image of the invisible hand was not Adam Smith but John Calvin. 

For Calvin, God`s providence is the invisible hand that sustains the order of the world even 

when it is not immediately evident. Smith appropriated Calvin`s doctrine of providence to 

explain the machinations of the market. Emphasizing aesthetic aspects of Calvin`s theology that 

were important for Scottish philosophers in the eighteenth century, Smith brought together 

religion, art, and economics to form the modern theory of markets.
19

   

Kopplingarna mellan republikanska partiet idag och kalvinismen på 1500-talet blir tydliga. 

Den som arbetar hårt och lyckas i livet premieras både då och nu. Samtidigt förväntas de som 

hamnar utanför acceptera sin position. Det utgör fortfarande en av grunderna i kapitalismen.   
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Sammandrag 

Efter att katolska kyrkan tvingats till reträtt via Martin Luther och hans anhängare kom Calvin 

in i spelet som en ny aktör. Hans tankar om vad kristendomen står för och ekonomens Adam 

Smith teorier om hur samhället bör vila på en kapitalistisk grund sammanflätas av filosofen 

Max Weber i hans böcker om kapitalism och religion. Han visar på att kapitalismen har 

hämtat mycket av sina idéer från den gren av protestantismen som Calvin fört fram. 

Predistationsläran, tankarna om att frälsningen är förutbestämd finns där, att hårt plikttroget 

arbete ligger till grund för framgång likaså och dessutom har han vidarutvecklat Luthers 

tankar om att vara kvar i sitt yrke, sitt kall. Weber visar också på hur Smith i sin tur överför 

detta till kapitalismen. Smith tankar om att arbetsfördelning är en förutsättning för att ett 

samhälle skall fungera tydliggörs i Webers bok. För mig blir sammankopplingen mellan 

Calvins kristendom och kapitalismen tydlig. Längre fram i arbetet under rubriken analys visar 

jag sedan på hur olika politiken slår mot skilda grupper i samhället. Via Iris Marion Youngs 

tankar visar jag också på hur de marginaliserade i samhället drabbas. 

Historisk tillbakablick 

Stat och kyrka har alltid varit skilda åt i USA. Amerika har alltid velat framställa sig som 

frihetens land. De människor som först invandrade till Amerika på 1600-talet var ofta starkt 

religiösa, såg Amerika som Kaanans land och befolkningen samlades tidigt i olika 

protestantiska kyrkor. Det viktiga var inte till vilken kyrka man anslöt sig till utan att man 

anslöt sig och på så sätt fick en kristen tillhörighet. När USA sedan lyckas köra bort de 

brittiska imperialisterna från det de kände var sitt lands gränser i frihetskriget 1776-1779 och 

skriver sin egen författning 1789 är man tydliga med att stat och religion ska vara skilda åt. 

Ingemar Karlsson tar också upp det här temat i sin bok Tro, terror och balans och skriver: 

I det första tillägget till konstitutionen drogs också konsekvenserna av detta genom att en 

fullständig åtskillnad gjordes mellan kyrka och stat: Kongressen ska inte stifta några lagar 

beträffande religionens ställning, ej heller förbjuda dess fria utövande.
20

 

Även om USA varit relativt enhetligt protestantiska kristna trots den stora mängden av olika 

protestantiska samfund långt in på 1800-talet så förändrades situationen i slutet av 

århundrandet och i början på 1900-talet. Samhället utvecklades, många människor flyttade in i 

storstäderna, industrialiseringen kom igång på allvar och vetenskapen gjorde framsteg. Det 

gjorde att t.ex. invandring av katoliker ökade och kanske framförallt att religionen blev 

ifrågasatt av vetenskapen vilket i sin tur skapade de första kristna fundamentalisterna. För att 

stärka positionerna gentemot både vetenskapliga och humanistiska grupperingar började man 

organisera sig via bl.a. speciella bibelskolor och massmediala institutioner såsom radio och 

nystartade tv-stationer. Ingmar Karlsson skriver: 

Fundamentalisterna byggde också upp sina egna tidnings och radiokonglomerat och när 

televisionen sedan introducerades på allvar på 1950-talet ersattes de tidigare kringresande 
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väckelsepredikanterna av unga tv-evangelister med Billy Graham och Oral Roberts som de 

främsta namnen.
21

 

Längre in på 1900-talet gav man sig också in i politiken och begreppet ”den kristna högern” 

skapades. Ett flertal olika organisationer bildades som t.ex. Moral Majority, Christian 

coalation och Tea party rörelsen. Även om de inte fullt ut är synkretiserade går det att hitta 

gemensamma värderingar. Allt ska utgå från bibeln och de som har motsatt uppfattning målas 

gärna ut som satan själv, man värnar om kärnfamiljen och fadern ses som den naturlige 

ledaren, vidare vill organisationerna förbjuda abort, andra sexuella läggningar än den 

heterosexuella fördöms, skolor förväntas sätta kristendomen i centrum, utrikespolitiken 

förväntas vara aggressiv och den samlade federala statsapparaten motarbetas. Dessutom 

frodas kapitalistiska tankar och religionen blir enligt nämnde Karlsson big buisness. Karlsson 

skriver också vidare följande om rörelsens tankar: 

De har sammanfattningsvis anammat ett omvänt kristet budskap. De fattiga skall ge till de rika 

och de rika är de första som skall komma igenom det himmelska nålsögat.
22

 

Det som hände i slutet av 1900-talet och delvis ibörjan på 2000-talet konfirmeras även av 

Mark C Taylor i avslutningskapitlet i boken Confident Games. Taylor som tidigare i boken 

gått betydligt längre tillbaka i historien startar det här kapitlet med att beskriva 1960-talets 

sekularisering men går sedan vidare med att precis som Karlsson beskriva hur religionen åter 

tar stor plats i politiken. Han gör det genom att lyfta fram presidenterna Reagan och Bushs 

handlande under sina regeringsperioder. De båda presidenterna kan räknas som förebilder till 

Romney eftersom de sätter både kristendomen och bibeln i centrum samt hur de använder gott 

mot ont i försvarandet av sina handlingar. För Reagan var kommunismen och Sovjetunionen 

det onda medan för Bush var terrorismen och Irak det onda. För båda representerade givetvis 

USA det goda. Men visar också på hur kapitalismen och religionen går hand i hand i USA. 

Taylor skriver: 

Unlike many European countries, where religion is supported by the state, American religion has 

always been a private enterprise attractive to true believers and avid promoters. In this highly 

competitive religious marketplace, effective advertising increases market share. Skilled in the 

latest sales strategies, members of the religious rights effectively spread their views to a mass 

audience.
23

  

En annan författare som visar på att världen hela tiden förändras är Manual Castell. Ett 

begrepp som ständigt återkommer och som Castells använder sig av för att beskriva detta är 

globalisering. Begreppet förklaras också olika beroende på från vilket håll man ser det. 

Begreppet tas också emot olika. De rika och väletablerade i samhället ser möjligheter att 

utvecklas vidare och menar att världen växer ihop. De fattiga ser det dock på ett annat sätt. De 

blir mer och mer exkluderade ur samhället. Deras möjligheter att påverka utvecklingen blir 
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också istället mindre och mindre. En viktig del i utvecklingen är användandet av internet där 

skillnaderna mellan fattiga och rika syns tydligt. Utvecklingen påverkar också religionen. 

Olika religioner möts, nya rörelser typ new age eller nyandlighet, som en del väljer att kalla 

den, sprids och människor som lever i diaspora får möjlighet att följa sin egen kulturs 

utveckling och kan fortsätta att utöva sin religion trots att man lever som en minoritet långt 

hemifrån. Samtidigt skapar den en oro hos många som har svårt att hitta en identitet som man 

är bekväm med och då istället väljer att falla tillbaka till gamla traditioner och värden. Detta 

gäller inom alla religioner och inte minst de högerkristna i USA. Detta framgår tydligt hos 

Castell och han uttrycker sig som följer: 

Informationsåldern blir en förvirringens tid, och därmed en tid med fundamentalistiskt hävdande 

av traditionella värderingar och kompromisslösa rättigheter.
24

 

Idag i Amerika som i så många andra länder däribland Sverige kan man se stora 

åsiktsskillnader beroende på var man är i landet. Är man i en större stad möter man oftare 

människor från andra kulturer och får då i regel lättare att acceptera det nya än människor på 

mindre orter. I Amerika visar det sig ofta att människor på landsbygden har svårare att ta till 

sig förändringar. Många gör precis som Romney i det tal jag längre in i uppsatsen refererar 

till. De pratar om en tidigare guldålder, fördömer Obamas regeringstid som förstört allt, 

kritiserar den federala staten, lyfter fram det moraliska förfallet och hoppas på en kommande 

republikansk tid. En som vittnar om sina upplevelser på den amerikanska landsbygden är 

författaren och amerikakännaren Martin Gelin. I sin bok Den amerikanska högern berättar 

han om sina upplevelser under ett antal besök i mindre orter på den amerikanska landsbygden. 

I staden Charlestone i West Virginia möter han två av dess invånare som samtidigt kan anses 

föra den kristna högerns talan. De uttalar sig bl.a. angående den glansperiod som en gång 

fanns:  

Det här är vad kol skapade. Det här är vad kapitalismen skapade, säger Roger och pekar ut över 

ägorna. Alla stora nationer byggdes på samma tre stora grundstenar: kol, kristendom och 

kapitalism. Det gäller Tyskland, Storbritannien och USA. Men nu försöker Washington sätta 

stoppa för det.
25

  

Det blir tydligt att förändringar känns långt borta för många människor utanför de större 

städerna. Istället för att försöka se vad som förändras vänder befolkningen sig till svunna 

tider. Något som politikerna är väl medvetna om och som de kan använda sig av i sina tal för 

att vinna deras röster. 

Sammandrag   

Religionens roll blir tydlig i USA från dess självständighet fram till våra dagar. Kristna 

människor som kommer till USA från Europa bildar protestantiska samfund redan från början. 

Deras engagemang förs vidare till senare generationer. Under 1900-talet blir de mer direkt 
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inblandade i politiken. Via tv-sändningar som tar allt större plats under 1900-talet, framförallt 

efter andra världskriget och framåt får religionen en central roll i politiken. Samtidigt bildas 

kristna organisationer vid sidan om. De står ofta för vad som brukar kallas traditionella kristna 

värden och får många anhängare. De republikanska politikerna inser vikten av att ha de här 

organisationerna på sin sida och religionen får fortsatt starkt inflytande. När världen sedan blir 

alltmer globaliserad naggas gamla kristna värden i kanten, många amerikanare blir osäkra på 

framtiden. De här grupperna söker sig då hellre tillbaka det trygga, invanda och religionens 

roll blir fortsatt viktig.    

Mormonkyrkan och Republikanska partiet 

Mitt Romney själv tillhör mormonkyrkan eller Jesus Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som 

man själv kallar sig. De ser sig själv som kristna då de menar sig ha samma kristna grund som 

andra samfund inom religionen. Ibland får dock rörelsen kritik från andra kristna grupperingar 

vilket emellanåt varit ett problem för republikanska partiet. Kritikerna menar bl.a. att 

mormonernas syn på treenigheten inte stämmer överens med den kristna grundsynen. De 

utgår dock som övriga kristna samfund från bibeln men man har ytterligare tre heliga skrifter, 

Mormons bok som är den mest kända, Den kostbara pärlan och Läran om förbundets bok. 

Precis som andra kristna tror man på ett liv efter detta och att alla får del av härligheten men 

hur härligt livet efter tiden på jorden blir beror på hur rättfärdigt man levt. Rörelsen bildades 

som så många andra frikyrkorörelser i USA på 1800-talet. Dess grundare var Joseph Smith 

som ansåg sig ha fått en kallelse av Gud Fadern och Jesus Kristus via en ängel vid namn 

Moroni. De var ofta förföljda av myndigheterna och kanske förklarar det en del av deras aviga 

inställning till den federala staten, en inställning de delar med både det republikanska partiet 

och andra kristna högergrupper. Gemensamt med dessa är också motståndet mot både 

homosexuella och kvinnors rätt till abort. Precis som det republikanska partiet och den kristna 

högern sätter man familjen i centrum då man menar att allt börjar där och inte i staten. Längre 

fram i arbetet redovisar jag delar av Webers teori om hur den protestantiska etiken och 

kapitalismen hör ihop. Teorierna stämmer väl överens med mormonernas syn, den kristna 

högern och det republikanska partiet. I boken Den amerikanska högern låter författaren 

Martin Gelin den politiske journalisten Chris Lehman komma till tals i ämnet. Lehman säger: 

Till skillnad från de flesta protestanter känner mormoner ingen ambivilens inför förmögenhet. I 

mormons bok hittar man ingenting om kameler och nålsögon skriver Lehmann. Detta har lett till 

mormoner idag ofta är de mest högljudda förespråkarna för en otyglad marknadsliberalism i 

USA.
26

 

Republikanska partiet grundades 1854 när slavfrågan var på tapeten. De tillhörde nordstaterna 

och var motståndare till slaveriet, vilket var naturligt då industrin i norr inte var beroende av 

slavar som de var på bomullsplantagen i söder. Precis som nu var ekonomin en central fråga 

och till skillnad från sydstaterna ville man ha skyddstullar för att inte utländska varor skulle ta 

för mycket marknadsandelar.
27

 Idag kan man anse att republikanerna är det av de två 
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dominerande partierna i USA som står längst till höger på den politiska skalan, längre åt 

höger än t.ex. Sveriges moderater och de flesta andra borgeliga partier i Europa. Partiet är 

uppbyggt på det man kallar kristen etik där familjen har en central betydelse, vidare är de för 

privata alternativ, de motarbetar ofta staten och strävar efter skattesänkningar. Välfärd ska i 

första hand skötas av var och en, frivilligorganisationer och inom kyrkan. Den första kända 

presidenten var Abraham Lincoln. Andra som spelat stor roll och som man gärna hänvisar till 

är Richard Nixon, George W Bush och Ronald Reagan som alla tillhörde republikanska 

partiet. Idag är Mitt Romney dess ledare.  

Andra grupper inom den kristna högern 

Inom Romneys väljarkår finns olika kristna högergrupper. De här grupperna blir oerhört 

viktiga för Romney då de dels utgör en stor del av partiet men också för att de kan hjälpa till 

att sprida politiken. Samtidigt blir det för Romney en balansgång då de här grupperna ibland 

tenderar att bli väl radikala. För att ta reda på mer vad de står för har jag valt att besöka en del 

av de här gruppernas hemsidor i USA. På dessa framgår det religio-politiska budskapet 

tydligt. När jag får upp hemsidan för Christian Coalition, en av de större grupperna möts jag 

direkt av budskapen ”Pray and vote”. Organisationen säger sig att kämpa för ”traditionella 

kristna värderingar” och lyfter hela tiden fram den patriarkala kärnfamiljen som en förebild. 

På första sidan kan jag också läsa följande: 

The Coalition is a political organization , made up of pro-family Americans who care deeply 

about ensuring that government serves to strenghen and preserve, rather than threaten our 

famillies and our values. To that end, we work continuously to identify, educate and mobilize 

Christians for effective political action.
28

    

Fortsätter jag leta på deras sidor hittar man ytterligare uppmaningar att gå med och sprida 

budskapet. För dem viktiga frågor som förbjudande av abort och homoäktenskap finns där. De 

vill hellre framhäva traditionell familjebildning. Organisationen spelar gärna på sina väljares 

känslor och pratar också om hur viktiga de här frågorna är för barnen. De här värderingarna 

angående familjelivet som de menar är utmärkande drag för kristna blandas med typiska 

republikanska frågor såsom lägre skatter och att utveckling sker genom marknadsekonomiska 

krafter. Där finns också olika inspelningar på videos med talare som företräder grupperingen 

och de blickar gärna tillbaka på sin egen uppväxt även om talet i grunden ska handla om 

energifrågor. Deras viktigaste programpunkter som jag delvis tidigare nämnt finns också 

nedskrivna i något som liknar ett partiprogram och här följer ett utdrag: 

  Today, Christians need to play an active role in government again like never before. If we 

are going to be able to change policy and influence decisions, it is imperative that people of faith 

become committed to doing what Ronald Reagan called "the hard work of freedom". We are 

driven by the belief that people of faith have a right and a responsibility to be involved in the 

world around them. That involvement includes community, social and political action.  

The Christian Coalition is committed to representing the pro-family agenda and educating 

Americans on the critical issues facing our society. Whether it is the fight to end Partial Birth 
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Abortion or efforts to improve education or lower the family's tax burden, the Christian 

Coalition stands ready and able to work for you. 
29

  

Gruppen anses ha ett stort inflytande på det republikanska partiet och dess politik vilket också 

Castell tydliggör:  

Under 1990-talet nådde fundamentalismen den politiska huvudscenen efter Clintons valseger 

1992, denna gång i form av Pat Robertsson och Rahph Reeds >>kristna koalition>> som sade 

sig ha 1;5 miljoner organiserade medlemmar och utövade ett avsevärt politiskt inflytande bland 

de republikanska väljarna.
30

 

Detta stärker Hans Rosen i en artikel på Dn:s debattsida där han bl.a. hänvisar till Jan Joel 

Andersson som följer amerikanska valet för utrikespolitiska institutets räkning och skriver: 

De kristna väljarna är också jämförelsevis lätta att mobilisera, menar han. De är homogena i sina 

åsikter, lätta att nå eftersom de möts i kyrkorna och fungerar mångt och mycket som ett 

kollektiv.
31

 

Vidare har jag studerat Family Research Councils hemsida. Den fortsätter i samma anda men 

är än tydligare vad gäller motståndet till homoäktenskap och adoption. Redan på första 

uppslaget möts jag av en logga som visar på att samkönade äktenskap är ett problem. Den här 

bilden byts så småningom ut mot en bild av Tony Perkins som är gruppens ledare och 

uttrycker sin besvikelse över den lagändring som Obama har genomdrivit vilken tillåter att 

homosexuella får gifta sig. Detta förstärks i en videosnutt där nämnde Perkins håller ett tal. 

Vidare i samma bildserie blir man upplyst precis som på Christian Coalitions hemsida om 

möjligheten att stödja kampen för vad de anser vara kristna värden via donationer till 

organisationen. På allra första sidan visas också tre ytterligare videosnuttar. Den första 

handlar om varför det bara skall finnas heterosexuella äktenskap. Det visas upp ljusa positiva 

och kärleksfulla bilder med barn i centrum från sådana äktenskap. Samtidigt lyckas man prata 

om ”unhealthy relations”. För att fördöma dessa otraditionella relationer hänvisar gruppen 

läsaren, okritiskt och utan att precisera sig, till vetenskapen. Det andra inslaget handlar om att 

förbjuda abort och för att återigen spela på känslor låter man här en kvinna vara den som talar.   

Den tredje videon handlar om religiös frihet och utgår från självständighetsdeklarationen och 

börjar med orden - alla amerikanska medborgare är födda fria(........). 

Alla inslagen berättar också om att kampen ska föras på alla nivåer i samhället. De betonar de 

lokala institutionerna betydelse. De är viktiga för den kristna högern eftersom de kämpar mot 

både den federala organisationen och globaliseringen. Bläddrar besökarna vidare på hemsidan 

citeras utdrag från bibeln som enligt organisationen visar på hur fel det är att homosexuella 

ska kunna ingå äktenskap:  
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Christ calls us to something very different: To join grace and truth, of which Jesus was full (John 

1:14). Although Jesus did this perfectly, His followers have not. Therein lays the rub: Are our 

attempts to mirror the character of our Savior so inept that we concede failure and then endorse, 

even passively, sin? 

Biblical teaching on human sexuality is clear: As a group of orthodox Anglican pastors put it 

some years ago, Heterosexual marriage is upheld in Scripture and Christian tradition to be the 

only appropriate context for acts of physical sexual intimacy." This is the instruction of the Bible 

from its opening through its closing pages. 

Scripture offers us no latitude on this subject. Its teaching is clear and definitive.
32

 

Citaten från bibeln är inte slumpvis valda utan tjänar ett tydligt syfte. För de här grupperna är 

den traditionella familjebildningen central. För att förstärka den synen lyfter organisationerna 

gärna fram sådant de anser vara fel och via bibelns försorg förtydligar grupperna gärna det 

felaktiga i andra slags relationer. 

Analys 

Svaret på vad Romneys politik och värderingar skulle leda till får vi aldrig fullt ut då Romney 

förlorade kampen mot Obama. Däremot finns det en hel del funderingar från olika författare. 

Att Romneys politik skulle ha olika betydelse för olika grupper i samhället råder det inget 

tvivel om. Politik oavsett var du är i världen, vem eller vilka som driver den gynnar vissa 

grupper och missgynnar andra. Romneys politik riktar sig i första hand mot den relativt rika 

amerikanska medelklassen och andra som har lyckats väl i det amerikanska samhället även 

om man givetvis gärna tar emot röster från andra grupperingar samtidigt. Har man ett 

välbetalt arbete, är gift, har ett fördelaktigt boende har man också en god ställning i det 

amerikanska samhället. Med den politik Romney står för hade de här gruppernas ställning 

största sannolikhet stärkts ytterligare. 

De som däremot inte ingår i de här grupperna skulle med stor sannolikhet få sämre villkor. 

Människor som är lågavlönade eller hamnar utanför arbetsmarknaden, människor som inte 

lever en tradionell familjebildning efter kristna normer, inte tillhör en församling, kvinnor 

som känner att deras roll i samhället är en annan än hemmafruns och tyvärr även fortfarande 

mörkhyade och olika invandrargrupper. Allra svårast får förmodligen de människor som kan 

betecknas som fattiga och USA är idag ett av de länder i världen som trots landets goda 

ekonomiska status har flest fattiga. Romneys mantra: ”Vi ber inte om ursäkt för framgång” 

skapar samtidigt stora klyftor mellan de som lyckas och inte lyckas. Och som jag ser det, 

riskerar klyftorna att bli större för varje generation som går och svårigheten med att starta med 

”tomma händer” blir än svårare. Redan idag kan man hitta stora klyftor mellan rika och 

fattiga i det amerikanska samhället. Den ekonomiske journalisten Mikael Törnwall skriver i 

boken USA vid ett vägskäl: 

Det finns flera ofta citerade data som ytterligare bekräftar bilden av ett samhälle med extremt 

stora ekonomiska skillnader. 2011 hade de 400 rikaste invånarna i USA en större samlad 
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förmögenhet än de 150 miljoner fattigaste amerikanerna. Den rikaste procenten äger tillsammans 

mer än de fattigaste 90 procenten.
33

 

När Calvin och Smith presenterade sina tankar om den protestantiska etiken respektive 

kapitalismen som Weber visar på hör ihop, byggde den till stor del på att vissa skulle lyckas 

och andra misslyckas. Att ett kapitalistiskt samhälle i grunden enligt Smith byggde på att 

några hamnade utanför underbyggdes av Calvins tankar om människans öde var förutbestämt 

och att de som lyckades i samhället var ett resultat av Guds vilja. Törnwall menar dock på att 

varken låga skatter eller stora ekonomiska klyftor främjar den ekonomiska tillväxten. Han 

visar på hur den senaste forskningen motsätter sig de här tankarna och skriver: 

Men de senaste åren har mer och mer forskning kommit som visar att det inte finns något tydligt 

samband mellan ekonomiska skillnader och ekonomisk tillväxt. Internationella valutafonden, 

IMF, publicerade 2011 en rapport som i stället tyder på motsatsen, att för stora ekonomiska 

skillnader hämmar tillväxten.
34

   

En amerikansk författarinna Iris Marion Young har skrivit om olika diskriminerade grupper i 

samhället. Jag tycker då det är på sin plats att resonera lite vad det egentligen kan innebära att 

hamna utanför, att inte lyckas, att vara en av dem som inte lever upp till den amerikanska 

drömmen, att bygga upp något från ingenting, som Romney ständigt återkommer till.  

Young, en amerikansk författarinna som är, som jag upplever det starkt präglad av sin 

uppväxt då hennes mor på mycket vaga grunder blev omhändertagen av samhället och den 

individualism som till stor del råder i USA. Och jag tycker att mycket av det hon säger är 

tänkvärt. Först diskuterar hon vad en social grupp är och trycker på att det är en grupp där 

man känner sig hemma, en grupp dit man söker sig inte bara för att man har ett gemensamt 

intresse(t.ex. en förening) utan för att man känner att man har något gemensamt. Sedan 

resonerar hon vidare från begreppet förtryck och delar upp det i fem punkter. Hon pratar om 

exploatering, marginalisering, maktlöshet, kulturell dominans och våld. Med exploatering 

menar hon utsugning. Hon diskuterar i samma termer som Marx d.v.s. att vinsten, mervärdet 

av det som produceras flyttas från dem som gör det verkliga jobbet till kapitalägarna samtidigt 

som producenterna bara får ta en liten del av det i lön. Med marginalisering menar hon 

grupper som hamnar utanför. Grupper som inte finner någon plats på arbetsmarknaden. Ingen 

tycks ha någon nytta av dem och det innebär att man dels lever under knappa ekonomiska 

villkor och blir beroende av samhället och andra människors välvilja. Och USA har som 

bekant inte ett lika väl utvecklat skyddsnät som t.ex. Sverige. Grupper som marginaliseras är 

ofta etniska minoriteter som svarta, indianer, asiater beroende på var i världen man är men 

också ensamstående mödrar funktionshindrade och en del unga människor. Young säger 

också: 

Möjligen är marginalisering den allvarligaste formen av förtryck. En stor mängd människor 

stängs ute från produktiv delaktighet i samhället och riskerar att hamna i materiell nöd eller till 
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och med att dö. Den fattigdom som marginalisering ofta leder till är utan tvekan orättfärdig, i 

synnerhet i ett samhälle där vissa lever i överflöd. Vår tids avancerade kapitalistiska länder har i 

princip erkänt att det är så och försöker hindra eller mildra den svåraste nöden med hjälp av 

bidrag och understöd. Men välfärdsstaten är politiskt ifrågasatt och få länder, definitivt inte 

USA, har helt lyckats utrota fattigdomen.
35

    

En tredje parameter är maktlöshet. Den handlar mycket om vilken position man har i 

samhället eller t.ex. på arbetsplatsen. De som är längst ner på stegen och gör det som ofta 

kallas de okvalificerade arbetsuppgifterna är de hon menar kämpar hårdast mot maktlösheten. 

De får sina uppgifter tilldelade och förväntas göra dem på det sätt det har sagts och har ingen 

möjlighet att påverka. Medan yrkesgrupper med en viss utbildning visserligen också får 

uppgifter tilldelade men har möjlighet att påverka hur, när, var och vilka som ska göra det. 

Det fjärde steget kallar hon kulturell dominans. Det handlar om att samhället och dess 

medborgare medvetet eller omedvetet generaliserar eller skapar stereotyper, d.v.s. har man en 

viss hudfärg, kommer från en speciell kultur eller har en speciell sexuell läggning förväntas 

man uppträda på ett speciellt sätt. Man kan t.ex. bli bemött på ett värdigt sätt på banken om 

man är en vit medålders man bara för att man är en vit medelålders man medan en svart 

kanske får kämpa för att mötas med respekt. Här är det också intressant att det ofta är någon 

annan än gruppen själv som berättar hur dem är. Och ibland kanske utan att egentligen veta. 

Den sista punkten hon tar upp är våld i samhället. Hon menar att människor med en speciell 

hudfärg, kvinnor, homosexuella löper större risk att drabbas av våldshandlingar än andra och 

att de dessutom går omkring med den här rädslan. Dessutom säger hon att samhället godtar 

det, att det blivit en social rutin och att tredje part, ”vanliga” medborgare accepterar och 

godtar det. Den del av befolkningen som Romney vänder sig till i sina tal. 

En grupp som jag menar kommer få det extra svårt fortsättningsvis i det amerikanska 

samhället om republikanernas får inflytande över besluten är barn som växer upp med fel 

föräldrar i fel område. Hur ska de kunna leva upp till den amerikanska drömmen, att bli ”din 

egen lyckas smed” som Romney i sina tal menar att både han och hans far gjort. Kanske det är 

på sin plats att ändå låta staten eller den federala makten ta ett större ansvar för att jämna ut 

orättvisorna. Hur ska ett barn i de fattigaste delarna av storstäderna kunna tävla med de barn 

som växer upp under mer anständiga förhållande komma så långt så att de kan utföra det 

hårda arbete som krävs för att lyckas och bli den del av samhället som rimligtvis även de har 

rätt till. Och vad är anledningen till att Usa tillsammans med Somalia är de enda länderna i 

världen som inte godkänt FN:s barnkonvention.
36

 Kanske borde republikanerna både av 

moraliska skäl och egoistiska skäl som att vinna röster inse att för varje generation som går 

växer orättvisorna med den politik man står för. Att fortsätta prata om att bygga upp något 

med egna händer känns säkert för den här delen av befolkningen både overkligt och omöjligt. 

Kanske är det också därför så stor del av amerikanska folket väljer att inte rösta. Idag kommer 

också siffror som visar på att de som föds i fattigdom förblir fattiga. En som verifierar 
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orättvisorna i det amerikanska utbildningssystemet är tidigare citerade Törnwall som i sin bok 

bl.a. skriver: 

Att det huvudsakliga ansvaret för utbildningen idag ligger på delstaterna och kommunerna har 

lett till enorma regionala skillnader. I Nevada , som har ett av landets sämst fungerande 

skolsystem, klarade 2010 endast 51,3 procent av gymnasieeleverna att gå ut gymnasiet i tid. 

Motsvarande siffra för Vermont var nästan 90 procent. Det går inte att komma ifrån att detta 

delvis har en ekonomisk förklaring. 2009 satsade Nevada i snitt endast 8400 dollar per elev, mot 

drygt 15000 i Vermont.
37

  

 Där finns än mer att kritisera gentemot Romney och den kristna högern. Allra allvarligast kan 

jag tycka deras sätt att välja citat ur bibeln. Bibeln är mycket mer än vad som framgår av 

deras texter. Varför lyfter man inte fram kärleksbudet som visar att man skall älska alla 

människor. Varför lyfter man inte fram hur Jesus kämpade för de fattiga eller andra utsatta? 

De kom till Jerusalem, och han gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han 

välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, och han 

lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sade: Står det inte 

skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste.
38

 

Vissa delar av politiken riskerar ändå att drabba alla grupper. En ständig överkonsumtion 

kommer med största sannolikhet skapa stora miljöproblem vilket i sin tur på något sätt 

kommer att ställa till det även för de grupper som för övrigt är gynnade av Romneys politik. 

Tidigare nämnde feministen Mc Fague vänder sig till samma målgrupp som Romney d.v.s. 

den amerikanska medelklassen men infallsvinklarna är helt olika. Medan det för Romney 

handlar om att vinna så många röster som möjligt handlar det för Mc Fague om att rädda 

jorden, inte bara dagens generation utan i många generationer framåt. Begreppet älska din 

nästa som dig själv får en betydligt både djupare och vidare mening i hennes sätt att diskutera. 

Hon kallar sin egen teologi för ecological economic worldwide vilken går ut på att Gud och 

jorden är ett. Hon beskriver den som en kropp som skall hållas ihop. I boken funderar hon 

vidare runt hur religionen skall spela en roll i dagens värld och beskriver inte bara hur USA 

förtrycker folk i andra länder och hur politiken i deras eget land ökar gapet mellan olika 

människor utan hon resonerar också hur vi kan förändra i framtiden. Hon menar att det inte 

räcker med att tänka på den egna överlevnaden utan att man måste titta framåt bl.a. genom att 

väva ihop både ett teologiskt och ett ekologiskt tankesätt: 

Theology by relatively comfortable North American Christians ought not to focus on personal 

salvation, in this world or the next, but on lifestyle limitations, on developing a philosophy of 

“enoughness”, and realizing that the cruciform way of Christ means making sacrifices so that 

others might live.
39
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Romneys politik eller sätt att resonera skulle hon kalla Neo classical economic och den utgår 

istället från individen och att den enskilda människans rättigheter och möjligheter och saknar 

hållbara strategier för jordens alla varelser, människor som djur och jorden självt. Hon är 

mycket kritisk mot den amerikanska medelklassen som hon menar överkonsumerar. Hon 

säger också att efter socialismens och kommunismens fall har marknadskrafterna härjat fritt 

och begreppet the invisible hand som ursprungligen kommer från ekonomen Smith starkt 

påverkad av Calvin har blivit ledstjärnan i dagens samhälle. D.v.s. det skall inte finnas någon 

sammankopplande kraft utan marknaden skall styra sig självt. Hon menar att vi måste bryta 

den trenden annars riskerar jorden att inte räcka till: 

As with neo-classical economics´ value of gratifying the individual, however, the value of 

growth is problematic. Most basically, it is a questionable goal because it is impossible. For all 

the earth`s people to enjoy a Western middle-class lifestyle, four more planets the size of the 

earth would be necessary as the resource base! 
40

  

Liksom miljöförstöring i längden drabbar alla i samhället riskerar den spirande 

fundamentalismen att göra det. Fundamentalism kan uppstå av flera anledningar men ofta är 

det som reaktion mot något. I det amerikanska samhället idag liksom i andra delar av världen 

sker stora förändringar som skapar motreaktioner och ibland leder till fundamentalism. De 

första fundamentalisterna skapades som bekant i USA som en motreaktion mot att 

vetenskapen kritiserade bibeln på flera punkter. Idag kan vi se tydliga exempel på hur 

kvinnors inträde på arbetsmarknaden förändrat den traditionella familjebildningen och det är 

inte längre säkert att familjefadern ensam är familjens företrädare utåt. Det är inte ens säkert 

att han är den som har den största inkomsten och kvinnan är definitivt inte alltid längre 

beroende av mannens ekonomi. Förändringarna blir för många ogreppbara och man faller 

tillbaka till sådant man känner igen, t.ex. bibeln, kärnfamiljen och andra högerkristna 

värderingar Det här kallar Castells patriarkets slut och han skriver bl.a. följande:  

När världen blir för stor för att kunna kontrolleras, vill de sociala aktörerna krympa den så att 

den åter kommer inom räckhåll. När nätverken upplöser tid och rum, förankrar sig människor i 

platsen och återkallar sina historiska minnen. När det patriarkala upprätthållandet av 

personligheten bryter samman hävdar människor familjens och traditionella värden som Guds 

vilja
41

 

Även invandringen och Romneys aggressiva utrikespolitik skapar på olika sätt 

fundamentalism. Republikanska partiet som länge stått för en human invandringspolitik och 

propagerat för USA som frihetens och möjligheternas land har svängt i frågan och propagerar 

numer för ökad ”säkerhet” vid nationsgränserna. Samtidigt har vid gränserna, framförallt i 

södern privata initiativ skapat nya vaktbolag som sett som sin uppgift att stoppa och skicka 

tillbaka de som ändå vågar sig på att ta sig in i landet. Gelin skriver: 

2008 förändrade republikanerna sin partiplattform för att anpassa sig till skiftande opinion i den 

amerikanska högern. Man lade starkare betoning på gränssäkerhet och lovade att riva de hinder 
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som gör det så svårt att deportera illegala invandrare eller att neka statliga medel till frizoner för 

illegala invandrare som trotsar federal lagstiftning. 
42

    

När Romney menar att Obama håller en defensiv hållning gentemot de stater som USA ser 

som sina fiender manar Romney, i Bush anda, till hårdare tag. Det kan innebära krig och 

förödelse inte bara för de som är direkt inblandade utan även för tredje part, andra nationer 

eller enskilda personer. Givetvis har det stor betydelse även för de unga amerikaner som 

förväntas utföra de beställda handlingarna. 

Religious fundamentalism, however, takes different forms and has different functions in 

different historical, social, and cultural contexts. In the most general terms, outside the U.S., 

religious fundamentalism often provides a way to resist the expansion of global capitalism and 

American power, while within the United States, religious fundamentalism tends to legitimize 

market fundamentalism and sanctify American power.
43

  

Jag menar att Romneys politik till stor del undergräver fundamentalismen genom att inte 

erkänna det ”nya samhället” varken när det gäller förändringar på arbetsmarknad eller 

familjestrukturens område eller den ökade globaliseringen och när grupperingarnas missnöje 

ökar stärks fundamentalisternas inflytande. Störst är kanske de här grupperna på landsbygden 

där utbildningsnivån är lägre, men där republikanerna har många väljare. Det gör gör dem till 

en viktig del i politiken. De som är oliktänkande här har det förmodligen också svårare att 

göra sin röst hörd då grupptrycket kan bli för starkt och nytänkande trycks ner. Om hur 

religionen kan påverka grupper skriver James Thrower följande: 

Religion is, therefore, for Durkheim, a systems of ideas by means of which people represent to 

themselves the society of which they are members and the opaque but intimate  relations that 

they have with it. Durkheim`s account of religion is almost wholly, but not exclusively, 

functional and the essential function of religion, as he sees it, is to carry social sentiments from 

one generation to another. It also provides the symbols and the rituals that enable the members 

of a society to express and re-enforce the emotions which bind them into a community, and as 

such, religion, or some substitute for religion, will always be necessary if the integrity of a 

society is to be preserved.
44

 

Även om Romney förlorade presidentvalet finns det tydliga exempel på hur han och det 

republikanska partiet agerar när de har chansen att påverka vilket förtydligar mitt resonemang.  

I USA är makten tredelad efter den författning som skrevs år 1789 men till stora delar gäller 

än. Då fastslogs det att presidenten ska styra landet, kongressen ska stifta lagar och högsta 

domstolen kontrollera dessa. Främst märks det i kongressen där republikanerna har stort 

inflytande och kan på så sätt påverka politiken den vägen. Tydligt exempel på att 

republikanernas åsikter trots att man förlorade kampen om presidentämbetet ibland är 

avgörande visar deras roll i kongressen och framförallt representanthuset. Skattehöjningar till 

förmån för t.ex. sjukvårdsreformer blir svårgenomförbara då Romneys partivänner ständigt är 
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skeptiska till både allmänna reformer och skattehöjningar. När Obama inför 2013 ville rädda 

den amerikanska budgeten krävdes det långdragna förhandlingar och det var i sista stund som 

förslaget gick igenom. Likadant var det under den ekonomiska krisen som hela världen 

drabbades av men som startade i USA och där landets kreditvärdighet för första gången 

nedvärderades 5 augusti 2011. Thörnwall menar att det var uppenbart att USA behövde låna 

pengar för att betala av statslånen. För kongressen med republikanerna i spetsen blev det 

istället ett tillfälle att föra fram sina egna käpphästar och delegaterna ställde också det hela på 

sin spets. Framförallt ville man passa på att sänka de statliga utgifterna i sann republikansk 

anda. Törnwall skriver:  

Först dagar från det att USA faktiskt hade missat betalningarna på sina utlandslån lyckades 

kongressen komma överens om att höja skuldtaket, och därmed ta ut extra krediter som 

behövdes för att klara de löpande utgifterna och lånebetalningarna. Världens största ekonomi 

hade varit mycket nära att hamna i gruppen av de länder som inte kan betala sina lån. Inte för att 

de inte kan, Usa är trots allt fortfarande en stark ekonomi- utan för att politikerna tjurade.
45

 

Det visar dels på att Romneys vallöften inte var tomma ord och dels på att det parlamentariska 

läget i USA är sådant att republikanerna via kongressen kan spela en roll i det politiska livet 

trots att Romney förlorade presidentvalet. Under den kommande rubriken lyfts ytterligare 

tankar kring det politiska läget samtidigt som jag slutför mitt resonemang om religionens roll i 

USA. 

Slutdiskussion och tankar om framtiden 

I arbetets början frågar jag mig hur och vilken typ av kristendom Romney framför, vilken 

människosyn som framträder och vilken påverkan den skulle kunna få eller får för olika 

grupperingar i USA. Jag har sedan resonerat runt de frågeställningarna arbetet igenom och 

redogör här kort det väsentligaste av vad jag kommit fram till innan jag sedan lämnar en del 

funderingar kring framtiden. 

Under rubriken teori via Webers bok den protestantiska etiken och kapitalismens anda blir det 

tydligt att man kan härleda Romneys politik tillbaka till kalvinismen och dess läror. 

Grunderna i kalvinismen kan anses vara predestinationsläran och asketismen. 

Predestinationsläran och dess människosyn innebär att några människor från början är utvalda 

att lyckas eller att nå frälsning. Det tycker jag man direkt kan sammanlänka med Romneys 

politik när han pratar om att ”bygga upp något med egna händer från ingenting” eller när han 

upprepar ”vi ber inte ursäkt för framgång”. Detta förstärks vidare genom att hålla skatterna 

låga och undvika bidrag till behövande. Asketismens betydelse visas främst genom att 

Romney ofta återkommer till vikten av hårt arbete, att leva ett familjeliv efter traditionella 

kristna värderingar, men däremot vilket Weber som jag tidigare visat instämmer i, visar gärna 

amerikanarna idag upp att de lyckats ekonomiskt. 

Det blir också tydligt hur olika grupper påverkas av den kristendom Romneys politik kan 

härledas till. Det framgår att det amerikanska samhället blir mer segregerat efter hand. 
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Samhället blir tudelat. På den ena halvan de som lyckas och drar vinning av den politik som 

Romney förespråkar medan den andra halvan som avviker från den kristna norm Romney 

utgår ifrån eller hamnar utanför av t.ex. ekonomiska skäl får det än svårare. Människor blir 

satta i ett utanförskap och via det offentliga blir det svårare och svårare att få hjälp. Jesus 

budskap om att rika skall ge till fattiga som är grunden för många kristna är väldigt långt borta 

och istället härskar en annan människosyn, där människor som hamnar i utanförskap förväntas 

att klara sig själva utan hjälp från staten.   

Men vilken väg ska republikanerna välja i framtiden? Skall de hårdnaggat stanna kvar med 

samma aggressiva attityd eller kommer de att förändra sin politik för att vinna röster. Många 

menar att det är ett måste för att ha en chans att ta tillbaka sin ställning. En del andra menar att 

politiken svänger snabbt. Samma omdöme ger man Romney som av en del bedömare anses 

vara en pragmatiker men samtidigt får skarp kritik av sina belackare för att vända kappan efter 

vinden. Det märks extra tydligt i familjefrågor som kan anses tillhöra kärnfrågor för 

republikanerna. När samhället förändras människor från olika kulturer möts, andra 

familjebildningar än den traditionella oftare och oftare blir synliga och kvinnor mer frekvent 

kommer ut på arbetsmarknaden, vilken väg skall man då välja. Skall man stå kvar för sina 

åsikter och riskera tappa än mer väljare eller kommer man att acceptera 

samhällsförändringarna. Och hur ska man göra om utanförskapet ökar och de som hamnar i 

den situationen reser sig och börjar protestera som faktiskt har visat sig vara en naturlig 

reaktion i USA och andra länder vid motsvarande situationer?  Kan man tänka sig att ge den 

federala makten större ansvar? Kan man tänka sig att man går med på skattehöjningar för att 

skapa möjligheter till allmänna reformer för att hjälpa de som hamnar utanför, de som blir av 

med sina arbeten eller drabbas av svåra sjukdomar?  

Törnwall visar på hur Romney agerat på olika sätt när han varit guvernör i Massachusetts eller 

ledare för det republikanska partiet och skriver: 

Problemet är att ingen verkar veta vem den riktige Mitt Romney är. Är han den relativt moderate 

politiker som var guvernör i Massachusetts eller den konservative politiker som ställde upp i 

primärvalen 2012? Kanske handlade uttalanden 2012 bara om att vinna ett val. Men vad är det 

som säger att Romneys åsikter tio år tidigare inte bara handlade om att vinna det valet?
46

 

 USA är idag ett land som många börja ifrågasätta, inte bara p.g.a. deras sviktande ekonomi 

eller att deras position som ledande stormakt har naggats i kanten utan även deras ställning 

som demokratins hemvist. Ett stort problem för landet är det låga röstdeltagande. När Sverige 

och flera andra etablerade demokratier kommer upp i röstsiffror runt 80 procent ligger man i 

USA på strax över 50 procent, i kongressvalen än lägre. För republikanerna uppstår här ett 

ytterligare problem. Om man underlättar röstförfarandet för befolkningen finns en stor risk att 

de eventuella nya väljargrupperna i första hand röstar på demokraterna då deras politik i större 

utsträckning gynnar dem. Många menar att en av anledningarna till Obamas seger 2008 var 

deras kampanjer för ett ökat valdeltagande och att de nya rösterna de lyckades fånga till stor 

del kom demokraterna själva till godo. 
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Under valet var en av anledningarna till Barack Obamas stora framgångar omfattande kampanjer 

för att registrera väljare. Både Obamas egen kampanj och demokratiorganisationer som Rock 

The Vote hjälpte till att registrera hundratusentals väljare, oftast genom att ta deras uppgifter på 

till exempel politiska möten eller vid deras bostäder och sedan lämna in dem som ombud till 

valmyndigheterna. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för dessa ofta nya och ovana 

väljare att rösta på Obama 
47

 

Och vilken betydelse kommer religionen att spela i framtiden? Fram till dags datum är det 

uppenbart att utan en kristen tro och ett kristet budskap har du svårt att nå ut till det 

amerikanska folket? Och vilken sida av religionen kommer att lysa starkast. Kommer Romney 

och den kristna högern ha en lika stor betydelse framledes eller kommer en annan gudsbild att 

växa sig starkare? I en del andra delar av världen går det samtidigt åt andra hållet. Religionens 

roll framställs inte lika tydligt. I Sverige t.ex. skulle en politiker aldrig kunna tänka sig att 

avslut ett tal med God bless you eller Gud välsigne dig, inte ens Kristdemokraterna som 

ändock bygger sin politik på kristna värderingar. Men i USA idag tror fortfarande över 90 

procent av det amerikanska folket på Gud och 65 procent av det amerikanska folket menar i 

en undersökning att religionen är mycket viktig i samhället. Detta kommenterar Törnwall: 

Siffran, att 65 procent säger att religionen är mycket viktig, underskattar snarast religionens 

betydelse i det amerikanska samhället
48  

Är befolkningens engagemang i religionen så pass rotad att den sekularisering som var på 

gång även i USA på 1960-talet och som fortlöper i stora delar av vår globaliserade värld idag 

är utesluten eller är det bara en fråga om tid? I Sverige 1949 satte Hedenius igång en debatt 

om kyrkans roll genom att släppa boken Tro och vetande. Från början var bara kultureliten 

och svenska kyrkans företrädare inblandade men efterhand som samhället förändrats har 

också religionen släppt sitt grepp om befolkningen. Kan det då vara så enkelt att skillnaden 

mellan att bygga en rörelse nedifrån av människorna själva som i USA istället för som i 

Sverige med staten som motor göra att religionens roll kommer att överleva många 

generationer än? Och vilken religion får vi i så fall och vad kommer den att innebära för 

befolkningen?  

Min fasta övertygelse med hjälp av det resonemang som förts i arbetet är att religionen 

kommer ha stor betydelse i det amerikanska samhället lång tid framöver. Dels för att den 

sitter så grundmurad medveten eller omedveten hos stora delar av den amerikanska 

befolkningen men också för att politikerna är tydligt införstådda med att religionen är fast 

förankrad hos medborgarna. De här tankarna stärks också i tv-programmet Amerikas väg till 

Gud då det i inledningen av del 5 en nations själs sägs följande av Professor Stephen Prothero 

från Boston University ”religion och politik går inte att skilja åt det finns i vårt DNA” och 

vidare i nästa sekvens ”efter andra världskriget blev religion och politik som ett äktenskap”
49
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Jag kan inte låta bli att sluta den här rubriken med ett citat av Feurbach: 

Det är inte Gud som styr människorna utan människorna som styr Gud.
50

 

Sammanfattning 

I mitt arbete Religionens roll i det republikanska partiet och det politiska livet i USA har min 

ambition varit att påvisa religionens fortsatta betydelse för det amerikanska samhället och 

dess befolkning. Jag har utgått från och hur vilken politik som Mitt Romney framställer, 

vilken människosyn som framträder och vidare har jag undersökt hur den kan påverka olika 

sociologiska grupper. 

Tillvägagångsättet har varit hermeneutiskt. Den viktigaste och mest centrala delen av 

faktainsamlandet i uppsatsen kommer från två politiska tal av Romney. Dels hans tal till 

republikanska partiet när han blev republikanernas presidentkandidat våren 2012. Dels 

presidentsvalkampanjens inledningstal hösten 2012 till sin egen kongress. Talen har stora 

likheter och vänder sig i första hand till medelklassen och de väletablerade i samhället. 

Argumenten som förs fram riktas också till de här grupperna. Båda talen är indelade i tre 

delar. Romney visar på hur bra USA varit historiskt, han kritiserar Obamas sätt att regera och 

trycker på hur bra allt kan bli om han får folket förtroende. Han pratar om betydelsen att söka 

sig till en kyrka, vidare lyfter han fram kärnfamiljens betydelse och om vikten att bygga sitt 

eget liv. Han vill ha minskat statligt inflytande och argumenterar för sänkta skatter. 

Människor som lyckas skall inte be om ursäkt och de som hamnar utanför måste hjälpa sig 

själva. Teorierna för den synen på hur ett samhälle skall byggas och hur kristendom styrker 

tankesättet finner jag i Max Webers bok den protestantiska etiken och kapitalismens anda. 

Jag kan visa på att likheterna är slående. Webers sätt att sammanföra kristendom med 

kapitalism känns tydligt igen i Romneys politik. Tankarna om hårt eget arbete, att inte be om 

ursäkt för att man lyckas och Guds osynliga hand finns med både i Webers bok och när 

Romney framför sin politik. 

För att läsaren ska få en bild av hur religionen växt fram har jag gjort en kort historisk 

tillbakablick där jag visar på att religionen varit med ända sedan staten USA:s tillkomst. Jag 

visar vidare på hur den varit fortsatt betydelsefull hela 1900-talet och in på 2000-talet. Under 

den rubriken visar jag också på hur politiker både tvingats ta hänsyn till religionen och hur de 

använder den för sina egna intressen. Jag har också varit noggrann med att visa att Romney 

inte är ensam om att lyfta fram vad han menar är traditionella kristna värderingar. För att 

förtydliga det har jag gjort en kort beskrivning av republikanska partiet och mormonernas 

kyrka. Utöver det har jag sedan gjort några nedslag på olika internetsidor från några kristna 

högergrupper. I det sammanhanget visar jag också via bibelcitat vilken slags kristendom den 

kristna högern vill föra fram. I min analys kan jag sedan visa på hur politiken påverkar olika 

grupper i det amerikanska samhället. Törnvall visar med siffror att USA är ett samhälle där 

människor växer upp med olika förutsättningar. Han redovisar siffror där de 400 rikaste i 
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USA har en större samlad förmögenhet än de 150 miljoner fattigaste. Vidare kan jag med 

Törnvalls hjälp visa på hur utbildningsystem haltar. Törnvalls statistik visar på stora regionala 

skillnader angående utbildningsnivån. I områden där det satsas lite på skolan blir resultaten 

också betydligt sämre. Young beskriver vidare under samma rubrik de marginaliserades 

situation. Hon visar på att den delen av befolkningen hamnar i ett utanförskap. Hon går så 

långt att hon menar att det är övriga i samhället, de som lyckats som delar in dem i grupper 

och att det tillåts mer våld mot de marginaliserade än de som har en trygg position i samhället. 

Jag resonerar också vidare kring alla de ungdomar som växer fram i Romneys samhälle. 

Kommer de verkligen att ha lika stora möjligheter att bygga upp något med egna händer som 

tidigare generationer gjort. Mcfague får visa att om den överkonsumtion som den 

amerikanska medelklassen står bakom fortsätter i samma takt kommer alla grupper i 

samhället att drabbas. Hennes resonemang tydliggör att amerikanarna måste bli mer 

miljömedvetna. Under samma rubrik vidrör jag också globaliseringen och svallvågorna efter 

den. Jag visar med Castells hjälp hur en del andra grupper i samhället blir osäkra inför de 

förändringar som ständigt sker och då återigen faller tillbaka till det Romney kallar 

traditionella kristna värderingar. Det blir också tydligt att där republikanerna har ett 

inflytande, driver de sina frågor. Trots att USA ekonomi var i verklig kris hösten 2011 var det 

för republikanerna lika viktigt att kämpa för att sänka skatterna till federala staten som att 

betala sina utlandslån. 

I den avslutande rubriken slutdiskussionen och tankar inför framtiden konstaterar jag slutligen 

att religion och politik i USA alltid går hand i hand. Det blir också tydligt vilken kristendom 

som förs fram av Romney, vilken kristendom som inte förs fram och vilken människosyn som 

framträder. Jesus sätt att vara med medmänniskor och omtanke om de samma väljs bort. Här 

ger jag också exempel på bibelcitat som inte förs fram. Jag konstaterar att kända bibelstycken 

som när Jesus rensar tempelborden eller när Jesus använder liknelsen om att det ska vara 

enklare för en fattig att komma in i Guds rike än en kamel att ta sig igenom ett nålsöga lyser 

med sin frånvaro. Istället kan jag härleda Romneys politik till Calvis predistationslära och 

Smiths tankar om kapitalismen som båda bygger på att några lyckas och några hamnar 

utanför. Romneys budskap om att inte be om ursäkt för framgång och Calvins tankar om att 

vissa är utvalda sammanförs. Jag menar att Romneys politik understödd av den sidan av 

religionen i kombination med det som han menar är traditionella kristna värderingar snarare 

ökar den segregeringen som finns än hjälper de som hamnat utanför. Jag resonerar också 

kring svårigheterna att fortsätta att föra en sådan politik där så stora delar av befolkningen 

hamnar i ett utanförskap. 

Sammantaget blir det tydligt att religionen har spelat och med stor sannolikhet kommer att 

spela en stor roll i både det republikanska partiet och i det politiska livet i USA. 
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