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För många är beroende ett begrepp med negativ laddning. Det associeras 
med beroendesjukdomar eller med ekonomisk och social osjälvständighet. 
I den här avhandlingen ifrågasätts en sådan ensidig förståelse av beroende. 
Beroende kan nämligen också vara inte bara nödvändigt utan positivt. 
Utgångspunkten är att människan är en varelse som söker mening 
och förståelse genom att berätta, och på så vis sätta erfarenheter i ett 
sammanhang. Det gäller inte minst det egna självet. Människor blir till som 
personer genom att berätta om sitt liv och ta emot berättelser om sitt liv 
från andra. Därför är människor beroende av varandra på ett sätt som här 
benämns som narrativt. Detta beroende är konstruktivt och står i kontrast till 
destruktiva och underordnande beroenden. Men ett konstruktivt beroende 
som inte blir bemött och uppfyllt leder också till underordning. 

I Sverige lever vi i en individualistisk kultur där denna typ av beroende inte 
har fått ta så stort utrymme. Samtidigt lever många människor i Sverige i 
en förhållandevis stor frihet och jämlikhet. Går det att bevara något av det 
som faktiskt uppnåtts och samtidigt utveckla synen på människan så att 
det konstruktiva beroendet tas med i definitionen av frigörelse? Författaren 
menar att en kontextuellt utformad feministisk teologi bidrar med en 
relationell människosyn där konstruktivt beroende är en lika avgörande del i 
frigörelsen som kampen mot det destruktiva beroendet är. I längden handlar 
det om hur människans relationalitet värderas och hur samhället organiseras 
så att det konstruktiva beroendet kan bli bemött. 
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Förord 

Vid två års ålder brukade en av mina söner, Wilhelm, ofta lägga en emfatisk 
avslutning till sina uttalanden: Så är det! Jag vet väl att det egentligen var ekot av 
föräldrar som försökte inpränta lärdomar i sina något bångstyriga barn men det var 
ändå väldigt charmerande. Systematisk teologi inrymmer en stor frestelse att lägga 
denna svans till sina utsagor: så är det. Och jag tror inte att jag är ensam om att ha 
startat min teologiska utveckling utifrån en sådan horisont. Utbildningen i teologi 
dämpar ganska snabbt alla sådana begär. Begäret att ha rätt, vara på den rätta sidan, 
lägger sig. Självklart vill man argumentera grundligt för sin ståndpunkt men efter 
hand växer förståelsen för att fastställandet av hur det egentligen är inte ligger hos 
människan, oavsett om man väljer att tro på en Gud eller inte. Och just på grund av 
vår oförmåga att avgöra hur verkligheten djupast sett är, har vi inte heller förmågan 
att avgöra vem Gud är, eller för den delen om Gud är eller inte. Tro är en fråga om 
hur vi väljer att tolka verkligheten. För mig har det blivit både en personlig hållning 
och ett vetenskapsteoretiskt förhållningssätt som präglar allt jag gör i min 
avhandling. När den äldre sonen Hjalmar var fem år, pratade vi om saker som finns 
men inte syns. Han föreslog ord, och det hade han ju i viss mening rätt i. Men ibland 
syns orden och ibland tar sammanfogandet av dem mycket kraft, som i fallet med 
avhandlingsskrivande. Därför är jag djupt tacksam för alla som har engagerat sig i 
den här avhandlingsprocessen och bidragit till att hjälpa mig framåt på vägen.  

På ett ganska sent stadium kom äntligen Jayne Svenungsson in i mitt 
avhandlingsskrivande. Jag säger äntligen, därför att det var hennes avhandling som 
var inspirationen till, och utgångspunkten för, mitt examensarbete en gång, och 
sedan fanns hon under en lång period som en avlägsen men viktig figur i mitt 
systematikerliv. När hon kom tillbaka till Lund som professor 2015 blev det för mig 
som att återknyta till mina akademiska teologiska rötter. Trots att Jayne inte var med 
från början har hon satt stora avtryck i arbetet. Det är bland annat hennes förtjänst 
att jag valde att strukturera om avhandlingen till ett tematiskt upplägg, liksom att 
skriva den på svenska istället för på engelska. Vi har haft många viktiga diskussioner 
om liberalism och Jayne har ett öga för de avgörande detaljerna. Jag vill uttrycka 
mitt varmaste tack till Jayne för allt detta och för den outsinliga entusiasm och 
uppmuntran som hon alltid förmedlar.  

Den handledare som funnits med under längst tid av avhandlingsprocessen är 
biträdande handledare Mattias Martinson. När jag, innan Jayne kom in i bilden, i 
praktiken stod utan handledare, frågade jag på vinst och förlust Mattias om han 
kunde tänka dig att handleda mig trots att vi knappt kände varandra. Jag är väldigt 
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glad och tacksam för att han utan omsvep svarade ja på den frågan. Jag hade i 
forskarskolan sett Mattias förmåga att läsa och kommentera doktoranders texter 
utifrån den fas de befinner sig i och de behov de har. Jag har sedan fått uppleva 
detta, tillsammans med ett engagemang och en stöttning utöver vad man rimligtvis 
kan vänta sig av en biträdande handledare. Det är med stor uppskattning jag tänker 
tillbaka på detta. 

Även Ulrika Svalfors har fungerat som biträdande handledare. Ulrika är en skarp 
textläsare vars förmåga att formulera konstruktiv kritik som för skribenten framåt 
blev tydlig för mig en bit in i avhandlingsskedet och jag är mycket glad att hon sedan 
dess funnits med i processen. Ulrikas djupa kunskap om feministteologi och 
feministisk teori har hjälpt mig att se samband och tolkningar som jag annars inte 
fått syn på och hon har på ett personligt sätt delat erfarenheter från 
doktorandtillvaron. Detta har haft en oerhörd betydelse för mig och jag är mycket 
tacksam över Ulrikas engagemang. 

I ett visst skede tog Catharina Stenqvist över som handledare. Hon hjälpte mig att 
få tilltro till mitt projekt men dog kort efter att hon börjat handleda mig. Jag är 
tacksam för att jag ändå hann få uppleva en liten del av all den omsorg och det 
engagemang som hon visade sina doktorander. Under den tid som jag saknade 
handledare klev också Roland Spjuth in som vikarie. Han hade också läst och 
kommenterat projektansökan. Även Mika Vähäkangas tog under denna tid ett visst 
ansvar. Att det fanns människor som kunde kliva in vid ett tillfälle när systematikens 
framtid vid CTR var oviss är jag mycket glad för. 

Några andra personer har också läst och kommenterat. Johanna Gustafsson 
Lundberg har på ett oerhört generöst sätt tagit sig tid att läsa och samtala, dra in mig 
i olika sammanhang och stöttat genom att visa en övertygelse om behovet av det 
perspektiv som jag framför. Elisabeth Gerle har med sin stora kunskap i feministisk 
teologi varit en oerhörd tillgång och vid många tillfällen lämnat initierade 
kommentarer. Blaženka Scheuer har generöst gett av sin tid och läst delarna om 
Predikaren, gett feedback och samtalat om dem. K G Hammar läste projektansökan 
och bidrog med perspektiv till den och har sedan följt mina framläggningar och 
kommit med viktiga kommentarer och mycket uppmuntran. Thomas Ekstrand 
fungerade som opponent vid slutseminariet och har vid flera tillfällen också 
kommenterat mina texter i forskarskolan. Thomas är en oerhört noggrann och 
välreflekterad läsare vars kommentarer jag sätter stort värde på, och som har betytt 
mycket för avhandlingens utveckling. Katharina Keim har generöst läst och 
språkgranskat de engelska texterna, kommit med många uppmuntrande tillrop längs 
vägen och försett mig med direktimporterat engelskt te. Alla dessa insatser har haft 
stor betydelse. Detta är bidrag som jag är mycket glad över. 

Några doktorandkollegor och vänner har betytt särskilt mycket under processens 
gång. Sara Gehlin och jag har följt varandra sedan den dag vi först satte våra fötter 
på institutionen som nya studenter och vi har som vänner och kolleger stöttat och 
uppmuntrat varandra, läst och samtalat och delat både skratt och tårar längs vägen. 
Jenny Karlsson har delat mitt intresse för feministisk teologi och läst och samtalat 
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på ett sätt som har varit avgörande för processen. Det har varit ovärderligt med 
någon med så stor kunskap på det egna området att samtala med om teologi och allt 
runt ikring den. Joseph Sverker har arbetat med angränsande teologiska frågor och 
ofta utmanat mig att tänka vidare och annorlunda och kopplat samman teologi och 
erfarenheter. Ida Simonsson har en klar textläsarblick och en gedigen kunskap om 
ekonomi och teologi och har hjälpt mig att se samband dem emellan och med livet. 
Anna Sjöberg har vid flera viktiga tillfällen delat skrivandets vindlande väg och 
uppmuntrat när uppförsluten varit branta. Med dessa personer har jag berättat och 
blivit berättad på ett sätt som vävt samman tänkande och liv. Det har betytt mycket 
för mig. 

Seminariet under mina år som doktorand har skiftat i omfång och 
sammansättning. Jag är mycket glad över den tid då Sara Gehlin, Jakob Wirén, 
Fredrik Modéus, Anna Sjöberg och Jonas Lundblad utgjorde en förhållandevis stor 
skara systematiker som utbytte tankar och texter med varandra. Senare har både 
filosofer, etiker och systematiker hört till seminariet. Jag vill tacka för all läsning 
och diskussion som seminariet har inneburit och nämner särskilt Clara Berg, Erica 
Appelros, Patrik Fridlund, Sigurd Bergmann, Martin Lembke, Ervik Cejvan, Simon 
Pedersen Schmidt, Annamaria Laviola Svensäter och Roy Wiklander. 
Forskarskolan i systematisk teologi har också betytt oerhört mycket genom åren. 
Den har både varit mycket lärorik och rolig och jag har alltid sett fram emot att 
träffas. Likaså har seminariet i Uppsala flera gånger generöst låtit mig lägga fram 
text och kommit med kommentarer. Responsen från dessa sammanhang har betytt 
mycket i mitt arbete och har hjälpt mig att utvecklas som teolog. 

I den ensamma tillvaro som avhandlingsskrivandet innebär betyder den dagliga 
sociala samvaron på institutionen mycket. Medan CTR ännu låg på Allhelgona 
kyrkogata höll jag till i annexet med framför allt Lisa Buratti, Eva Skowronski, 
Thomas Arentzen och Dan Nässelqvist. Samtalen vid fika och lunch rörde inte bara 
religion och teologi utan politik, kultur och relationer, kort sagt allt det viktiga i 
livet. Dessa ljusglimtar hjälpte mig igenom en akademiskt ensam period. I den nya 
LUX-byggnaden har Svante Lundgren delat min förkärlek för te och politik vid 
tiosnåret.  

Jag vill också tacka Helge Ax:son Johnsons stiftelse som vid slutet av 
avhandlingsperioden gav mig ett stipendium för att färdigställa avhandlingen.  

Stödet på det privata planet betyder förstås mest. Mina föräldrar, Bibbi och Mats 
Nyman, har skickat med mig en förmåga att förundras över världen och att njuta av 
den, och därmed vara tacksam över livet mitt i dess ändliga villkor. Det är en 
ovärderlig gåva. Under avhandlingsskrivandet har de stöttat på olika sätt, inte minst 
genom att odla en nära relation till sina barnbarn. Wiola och Sven-Olov Nilsson, 
mina svärföräldrar, har på sitt trofasta sätt ställt upp med det praktiska och ofta tagit 
hand om våra barn. 

Att leva med Hjalmar och Wilhelm och min man Fredrik är vad som har satt igång 
många av de tankar som gav upphov till den här avhandlingen; om hur vi värderar 
och strukturerar relationer i Sverige; om tidspress och dåligt samvete; om vardagens 
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stilla lycka. Mitt i kaoset blir vi fyra till i relation till varandra. Mest av allt vill jag 
säga tack till Fredrik. För allt som han har gjort som har gjort det möjligt för mig att 
skriva den här avhandlingen. För alla samtal som vi har haft om innehållet i den här 
texten och för att detta som är så viktigt för mig har fått ta ett så stort utrymme i vår 
relation. För att den intellektuella och reflekterande delen får vara lika viktig som 
den känslomässiga.  
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1 Introduktion 

Ordet beroende är i de flestas ögon negativt laddat. Den första associationen går 
säkert till beroendesjukdomar som alkoholism och spelmissbruk. Den här 
avhandlingen om mänskligt beroende är inte ägnad åt sådana patologiska former av 
beroende.  

Men i de svenska folklagren finns även en djupt rotad misstänksamhet mot en 
mer allmänt formulerad tanke på mänskligt beroende. Schematiskt kan den 
formuleras på följande sätt: om man betonar människans beroendeförhållanden och 
betraktar dem som fundamentala för vad det innebär att vara människa, riskerar man 
då inte att underskatta betydelsen av att kunna utveckla en självständig personlighet, 
vara ekonomiskt oavhängig och ha frihet över sin kropp och sin sexualitet? I ett 
globalt perspektiv utmärker sig Sverige för att vara ett land där människor värderar 
oberoende mycket högt. Sverige domineras av en hög värdering av självständighet 
och självförverkligande, av jämställdhet och jämlikhet, och av en relativt låg 
värdering av tradition, familj, auktoritet och religion.1 Mot bakgrund av en sådan 
svensk förståelse av frihet ifrågasätter jag i den här avhandlingen den ensidigt 
negativa synen på människans beroende av andra och annat än sig själv, och att 
beroende med nödvändighet skulle stå i motsats till frihet. Det sker huvudsakligen i 
dialog med feministisk teologi. 

Ekonomisk och fysisk trygghet utgör normalt inte fokus i vardagen för 
majoriteten av människorna i Sverige. Den personliga överlevnaden tas oftast för 
självklar.2 Samhällsandan präglas av att var och en bör vara självständig och främst 

1    Se den senaste kartläggningen som World Value Survey har gjort på området. ”World Value 
Survey”, åtkomstdatum 27 augusti 2020, 
http://www.worldvaluessurvey.org/images/Culture_Map_2017_conclusive.png. Det finns vissa 
problem med World Value Surveys studier av hur värderingar skiljer sig åt mellan olika kulturer. 
Bland annat förutsätter studien en dikotomi mellan överlevnadsvärden och självförverkligande 
värden, vilket innebär att resultatet med nödvändighet struktureras efter denna dikotomi. Detta är 
en dikotomi jag ifrågasätter i avhandlingen. Trots det pekar studien på en tendens när det gäller 
värderingar i det svenska samhället. 

2 Jag är medveten om att allt fler människor lever i ekonomisk utsatthet i Sverige. Ninna Edgardh 
beskriver också ett samhälle i en omsorgsmässig kris där krympande resurser i kombination med 
ökande behov skapar stora problem med att tillgodose människors grundläggande behov. Ninna 
Edgardh, Diakonins kyrka: Teologi, kön och omsorgens utmattning (Stockholm: Verbum, 2019), 
56 f. Utan att förringa detta faktum vill jag ändå peka på ett fenomen i det svenska samhället som 
jag menar hänger samman med vår relativa ekonomiska välfärd och som kanske framför allt 
gäller för den priviligierade medelklassen. Under våren 2020 har dock coronapandemin skakat 
om oss och tydliggjort att vi är beroende även för vår överlevnad. 
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fokusera sin energi på den egna personen. Denna svenska individualism är 
emellertid inget nytt påfund, utan har långa historiska rötter, som har att göra med 
hur man i Sverige har organiserat familjelivet så långt tillbaka som till 1400-talet.3 
Mot den bakgrunden är det inte så förvånande att liberal feminism har gått väl hem 
i svenskt samhällsliv och präglat den svenska jämställdhetskampen. De viktigaste 
värdena i denna typ av feminism är självförverkligande, ekonomisk jämställdhet 
och lika representation eller maktfördelning mellan män och kvinnor. Liberal 
feminism i Sverige prioriterar frågor som handlar om utbildning, arbetsliv och 
ekonomi och utgångspunkten är att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter 
och skyldigheter som män.4 Sådan feminism värnar människans autonomi högt, 
eftersom den anses vara en förutsättning för att alla individer ska kunna ta sig mot 
dessa mål. Under 1960- och 1970-talen drog socialdemokrater och liberaler 
tillsammans upp planerna för den jämställdhetspolitik som sattes i verket, vars syfte 
var att flytta individens beroende av familjen till staten, genom exempelvis 
särbeskattning och föräldraförsäkring, och därmed göra individen, snarare än 
familjen, till samhällets minsta beståndsdel. Den samhällsstruktur som kom att 
utvecklas ur detta har Henrik Berggren och Lars Trägårdh kallat för 
statsindividualism, vilket innebär att staten är garanten för individens 
självständighet.5 

Svenskt samhällsliv och den politiska kulturen är fortsatt i hög grad präglad av 
liberal feminism och dess röster är höga i debatten. Ett exempel från senare år är 
Birgitta Ohlssons bok Duktiga flickors revansch. Där säger Ohlsson: 

Du behöver inte vara någon Marie Curie för att inse att den utbildning du väljer 
påverkar din framtida livsstil, och att hur mycket din partner är beredd att dela på 
föräldraledigheten påverkar din löneutveckling. Hur mycket du sparar varje månad 
avgör din framtida ekonomiska trygghet. Hur många år du arbetar heltid påverkar din 
pension. Hur länge du arbetar efter pensionsåldern berör din livskvalitet på ålderns 
höst. Hur tidigt du kommer ut på arbetsmarknaden efter examen syns i 
pensionskuvertet.6 

Den feminism som syftar till att förbättra kvinnors möjligheter vad gäller utbildning, 
arbete och ekonomi måste betraktas som relativt framgångsrik i Sverige och har 
bidragit till en i många stycken starkt förbättrad samhällssituation för kvinnor, inte 

3 Henrik Berggren och Lars Trägårdh pekar på att kvinnors relativt sett höga giftasålder, nygifta 
makars nyskapade hushåll och bortsändandet av ungdomar att arbeta i andras hushåll har bidragit 
till att skapa en kultur av större självständighet i jämförelse med andra delar av Europa. Henrik 
Berggren och Lars Trägårdh, Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna 
Sverige, andra uppl. (Stockholm: Norstedts, 2015), 71 f. 

4 Se exempelvis Lars Leijonborg, ”Liberal feminism: Befriande positiv”, i Liberal feminism 
(Stockholm: Ekerlid, 2001), 9–31. 

5 Berggren och Trägårdh, Är svensken människa?, 22. 
6 Birgitta Ohlsson, Duktiga flickors revansch (Stockholm: Månpocket, 2017), 143. 
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minst i global jämförelse.7 Att liberal feminism har mycket som talar för sig kommer 
att bli tydligt i den här avhandlingen. Samtidigt dröjer sig en fråga kvar som har 
förföljt liberal feminism ända sedan Simone de Beauvoirs dagar: vill inte 
feminismen uppnå något mer än att inkludera kvinnor i de samhällsstrukturer som 
formats av starkt individualistiska patriarkala värderingar? Finns det inte värden i 
det patriarkalt präglade samhället som borde motarbetas och värden som saknas och 
borde upprättas? 

Ett inflytelserikt försök att uppnå något mer än kvinnors inkludering i patriarkala 
strukturer och normer är queeraktivismen och queerteorin, som har fått en stark 
betydelse i svenskt samhällsliv genom att både politik, journalistik, kultur, 
nöjesvärld och utbildning i hög grad har omfamnat den.8 Queer ifrågasätter 
normaliteten och vill bryta upp den för att mänsklig olikhet ska få utrymme. Framför 
allt betonas ”brottet mot sexuella normer, strukturer och identiteter”, både i den 
aktivistiska formen och den akademisk-teoretiska.9 Även queertänkandet har dock 
en starkt individualistisk dragning. Queer sägs enbart vara en kritisk rörelse som 
inte strävar efter några specifika värden eller normer, men i själva verket kräver man 
en total rörlighet i människors identiteter, ett värde som hänger nära samman med 
individualism. Queer har därför mött på ett stort motstånd när det gäller att få till 
den djupare förändring av samhället som queer syftar till. Kravet på att inte bara bli 
tolererade och inkluderade oavsett sexuella preferenser utan att bryta upp och 
förkasta heterosexualitet som identitet ligger långt ifrån vad många människor kan 
tänka sig.10 

Med jämna mellanrum höjs i den svenska debatten röster som protesterar mot 
dominerande tolkningar av begreppet feminism. Exempelvis talar 
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch om att kvinnor som är hemma med sina 
barn utsätts för ”mom-shaming” och att det behövs en ny sorts feminism där kvinnor 
har rätt att besluta helt över sina liv på ett sätt som den nuvarande 
föräldraförsäkringen inte medger med särskilt avsatta pappamånader.11 Bristen på 
relationella hänsyn i den feministiska kampen för frigörelse medverkar till att en 
nykonservativ politik vädrar morgonluft. Den kritiska diskussion kring feminism, 

 
7 Det pågår en debatt om huruvida det är befogat att tala om Sverige som framgångsrikt vad gäller 

jämställdhet eller inte. Kritikerna menar att det är en felaktig föreställning att Sverige som land 
har kommit långt i jämställdhetsprocessen och att denna illusion bidrar till att passivisera 
människor som annars kunde ha engagerat sig i frigörelsearbetet. Se ex: Katarina Giritli Nygren, 
Lena Martinsson, och Gabriele Griffin, red., Challenging the Myth of Gender Equality in Sweden 
(Bristol: Policy Press, 2016). Oaktat riktigheten i detta påstående är det ett faktum att Sverige i 
jämförelse med det nordamerikanska samhälle som de tänkare som behandlas i avhandlingen i 
hög utsträckning relaterarar till är ett i många avseenden priviligierat samhälle på 
jämställdhetsfronten. 

8 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, andra uppl. (Stockholm: Natur & Kultur, 2016), 13 f 186 f. 
9 Ambjörnsson, Vad är queer?, 16. 
10 Ett aktuellt exempel på kritiken finns i: Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn, Genusdoktrinen 

(Stockholm: Fri tanke, 2020). 
11 TV4 Media, ”’Måste bli slut på mom-shaming’: Ebba Busch Thor efterlyser ny feminism”, 

TV4Play, åtkomstdatum 21 augusti 2020, https://www.tv4play.se/program/nyheterna/11417258. 
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liberalism och beroende som den här avhandlingen vill bidra med är emellertid inte 
alls tänkt att understödja sådana tendenser. Fler feministiska röster än de 
nykonservativa har höjts för alternativa sätt att prioritera, och för att lyfta fram andra 
värden än de ekonomiska. 2005 pågick en debatt i frågan som följd av att Nina Björk 
i en krönika i Dagens Nyheter pekade på att förskolan inte slutgiltigt löst 
omsorgsproblematiken i samhället. Att ha barn tar tid och då  måste lönearbetet stå 
tillbaka för både män och kvinnor: ”Det är dags att börja om på ruta ett, och på den 
rutan står livets realiteter och de ser ut så här: barn finns och barn tar tid.”12  2017 
lyfte forskarna Maria Carbin, Johanna Overud och Elin Kvist fram samma problem 
genom att ifrågasätta lönearbetets ensidiga norm i det svenska samhället: 
”Omsorgen om barn, sjuka eller gamla förväntas idag ha minsta möjliga inverkan 
på arbetslivet. Kort sagt, omsorgsarbetet får inte ta tid från lönearbetsdagen, men 
gör ändå det.”13 Dessa debattörer bedriver en kritik som baserar sig i en 
grundläggande uppskattning av den frihetliga situationen i Sverige, men ser 
samtidigt problem med den. Den här avhandlingen ligger mer i linje med en sådan 
hållning.  

Inom teologi, humaniora och samhällsvetenskaper har det autonoma och 
enhetliga självet sedan flera decennier ifrågasatts. Många är de tänkare som har 
försökt problematisera den moderna filosofins autonoma själv.14 Det påstås att den 
optimistiska upplysningsidén om det rationella och självtillräckliga självet har fått 
ge vika för ett själv bundet av maktstrukturer och splittrat av sina begär och 
omedvetna drifter. Den handlingskraft, konstans och enhetlighet som den liberala 
förståelsen av självet innebar är nu borta och istället präglas förståelsen av självet 
av en osäkerhet på vad ett själv egentligen är eller om det överhuvudtaget existerar. 
Kärnan i självet är borta och istället uppfattas självet som en konstruktion 
tillkommen genom maktstrukturernas spel om herravälde eller som en illusion som 
hjärnan målar upp genom de kognitiva processerna.  

Samtidigt tycks livet i någon mån fortgå som vanligt i det svenska samhället. Få 
ifrågasätter till vardags existensen av, enhetligheten i eller konstansen i sitt eget 
själv och många av de strukturer som bär upp vår vardag baseras fortfarande på 
förutsättandet av ett fritt agerande och autonomt själv. Vår uppfattning om 
demokrati och jämlikhet bygger i hög grad på detta liberala själv och har som 
förutsättning en föreställning om att vi alla är lika värda därför att vi är lika. Dessa 
värderingar hänförs till det liberala humanistiska arvet och förväntas uppbäras av 
oss alla, eftersom både det politiska systemet, och de effekter som dess beslut får, 
vilar på denna grund.  

12 Nina Björk, ”Nina Björk: Det är barnen”, Dagens Nyheter, 30 oktober 2005, www.dn.se. 
13 Maria Carbin, Johanna Overud, och Elin Kvist, Feminism som lönearbete: Om den svenska 

arbetslinjen och kvinnors frigörelse (Stockholm: Leopard Förlag, 2017), 8. 
14 För att bara nämna två framträdande exempel se: Judith Butler, The Psychic Life of Power: 

Theories in Subjection (Stanford, California: Stanford University Press, 1997); Michel Foucault, 
Övervakning och straff : Fängelsets födelse, övers. C. G. Bjurström (Lund: Arkiv, 1987).  
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Kritik av det liberala subjektet har visserligen sipprat ut i samhället i form av krav 
på rättigheter och representation från många olika grupper baserat på kön, klass, 
etnicitet, religion och funktionsförmåga, och ligger i botten på queeraktivismen. 
Feminism är inte längre bara en fråga om kön utan om skillnad, det vill säga en 
analys av hur olika positioner i samhällets maktstrukturer bidrar till över- och 
underordning i olika grad, en så kallat intersektionell analys av makt och 
underordning.15 Från detta håll kritiseras liberalismen för att vara blind för 
människors olikheter när den utgår ifrån att alla människor i grunden är lika. 
Skillnader mellan människor är inte sekundära gentemot ett universellt själv utan 
snarare inherenta i självet. Liberalismen är från detta perspektiv inte tillräckligt 
pluralistisk och ger inte utrymme för individen. Parallellt pågår i det svenska 
samhället en annan form av liberalismkritik, nämligen kritiken av idén om alla 
människors lika värde som utmynnar i ett avståndstagande mot det främmande. 
Politiskt konservativa föreställningar om att nationen grundar sig i ett enhetligt folk 
ger upphov till rörelser som vill motverka mångfald och enbart tillskriva dem 
medborgerliga rättigheter som faller inom ramen för vad som bestäms som svenskt. 
Liberalismen är ur detta perspektiv skyldig till att ha skapat ett kaotiskt samhälle, 
eftersom den har öppnat upp för mångfald vad gäller etnicitet, sexualitet, religion 
och andra aspekter av mänskligt liv. Individualism är ett hot mot gemenskapen och 
känslan av tillhörighet. Sedd från denna vinkel är liberalismen istället alltför 
pluralistisk. 

Liberalismen angrips således från flera håll. Samtidigt framstår några av dess 
centrala värderingar, som jämlikhet, likabehandling och demokrati, som har bidragit 
till uppbyggnaden av ett i internationellt perspektiv mer jämställt land, som 
självklarheter för båda sidor. Under den ganska luddiga parollen ”svenska 
värderingar” har de också fått rollen av en avgränsning mot det främmande.16 Kritik 
av det liberala sker alltså inom ramen för en specifik liberal föreställning om vad 
självet är och bör eftersträva.  

Feministisk teologi befinner sig mitt i den akademiska diskussionen om självet 
men har med sitt etiska perspektiv ständigt siktet inställt på de politiska och 
vardagliga konsekvenserna av det feministiska, teologiska, filosofiska och politiska 
tänkandet. Många olika teoretiska perspektiv har tagit plats i den feministiska 
teologin men i den dominerande nordamerikanska diskursen finns det en i det 
närmaste total enighet om att liberalismen och dess syn på självet utgör boven i 
dramat om underordningens patologi. Mary McClintock Fulkerson uttrycker detta 
som att “we must resist the notion of the free, autonomous individual, in whatever 

15 Nina Lykke, ”Intersektionalitet på svenska”, i Kulturstudier i Sverige, red. Bodil Axelsson och 
Johan Fornäs, vol. S. 131-148 (Lund: Studentlitteratur, 2007). 

16 Se ex: Stefan Löfven, ”Vi backar aldrig från svenska värderingar”, Aftonbladet, 15 juni 2016, 
https://www.aftonbladet.se/a/MgmmoK. Begreppet ”svenska värderingar” diskuteras av Jenny 
Ehnberg, ”’Svenska värderingar’ i ett pluralistiskt samhälle: Om samhällskritisk teologisk etik”, i 
Samhällsteologi: Forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka, red. Jenny 
Ehnberg och Cecilia Nahnfeldt (Stockholm: Verbum, 2019), 111–36. 
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guise it may appear” och hävdar att feminisisk teologi “must be rigorous in the 
attempt to dislodge the residual hold of liberal notions of subjects”.17 Hon menar att 
relationalitet och mänsklig mångfald inte ryms inom detta paradigm. Dessa teologer 
gör viktiga insatser genom att lyfta fram de orättvisor som samtiden präglas av. 
Samtidigt riskerar de att göra gemensam sak med de krafter som attackerar 
liberalism från andra hållet. 

I boken Why Liberalism Failed hävdar den politiskt konservative statsvetaren 
Patrick J Deneen att liberalismen har misslyckats därför att den oavsett form bygger 
på och omhuldar individens autonomi. Precis som feministisk teologi menar han att 
liberalismen orsakar revor i människans grundläggande relationalitet, materiell 
ojämlikhet, människans utnyttjande och förstörande av naturen, en genomträngande 
marknadslogik och konsumism, rotlöshet i tid och rum och att den ”seeks 
everywhere to impose a homogenous standard on a world of particularity and 
diversity”.18 Dessa centrala kritikpunkter hos Deneen delas vanligen av 
feministteologer. Samtidigt är Deneens mål helt andra än feminismens. Han menar 
att liberalismens betoning av individens fria val har omintetgjort traditionens 
möjligheter att dana nya generationer. Det konsumistiska och det sexuella begäret 
har i det liberala samhället lett till en destruktiv degenerering, eftersom begäret 
kräver starkare begränsningar än dem som människor kan komma överens om i 
demokratiska processer.19 Utifrån en aristotelisk dygdetik omhuldar han en 
förmodern samhällsstruktur där den lilla, lokala gemenskapen har inflytande över 
människans formering till viktiga dygder, så som sexuell och ekonomisk 
återhållsamhet.20 Fundamentalt i en sådan kultur är familjen och därmed det 
livslånga äktenskapet mellan man och kvinna. Andra konstellationer och 
samlevnadsformer, liksom arborter, ryms inte inom denna vision. Samtidigt 
framställer Deneen detta som en postliberal vision centrerad kring ”radical 
homemakers”, som återtar många av de värden som miljörörelsen idag framhåller, 
och som i sin framtoning på vissa sätt därmed är förvillande lik en del progressiva 
rörelser. Ändå är hans vision i grunden antidemokratisk eftersom samhället måste 
göra sig av med all form av liberalism, inklusive den liberala demokratin.21  

17 Mary McClintock Fulkerson, Changing the Subject: Women’s Discourses and Feminist Theology 
(Minneapolis Minnesota: Fortress Press, 1994), 6. 

18 Patrick J. Deneen, Why Liberalism Failed (New Haven: Yale University Press, 2018), 80. Se också 
sid 67 ff. 

19 Deneen, Why Liberalism Failed, 68 f. Deneen sammanfattar sin syn på sexualiteten i det 
amerikanska samtida samhället genom att hävda att “in the fraught realm of coming-of-age, 
courtship norms are replaced by ’hookups’ and utilitarian sexual encounters. The norm of stable 
lifelong marriage is replaced by various arrangements that ensure the autonomy of the 
individuals, whether married or not. Children are increasingly viewed as a limitation upon 
individual freedom, which contributes to liberalism’s commitment to abortion on demand, while 
overall birth rates decline across the developed world.” Deneen, Why Liberalism Failed, 39. 

20 Deneen, Why Liberalism Failed, 34 ff, 79 ff. 
21 Deneen, Why Liberalism Failed, 191–98. Susanne Wigorts Yngvesson diskuterar i den nyligen 

utkomna boken Feminism: En antologi faran med att dödförklara liberalismen, just utifrån 
Deneens hållning. Hon framhåller att den vision som målas upp av liberalismkritiker som Deneen 
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En likartad kritik av moderniteten eller liberalismen har funnits länge i den 
svenska kyrkligheten. Maria Södling lyfter i sin avhandling fram hur 
mellankrigstidens kyrkliga könsdiskurs drevs av en motvilja mot modernitetens 
nedbrytning av den sociala enhetligheten: ”Det man vände sig emot var tidens 
individualism (’atomism’), autonomi och frihet som ansågs hota denna samhälleliga 
och kyrkliga enhet.”22 Faran ansågs ligga i, som Anders Nygren uttryckte det, ”1789 
års idéer”.23 Johanna Gustafsson-Lundberg pekar i sin studie av könskonstruktioner 
i Svenska kyrkan under 1900-talet på spänningen mellan en mer traditionsorienterad 
och en mer individorienterad inställning till mänskliga relationer, där 
individualiseringen av en del uppfattades som ett hot mot de sammanhållande 
relationerna.24 I samtiden står denna typ av kritik att finna i exempelvis tidskriften 
Pilgrim, som Ulrika Svalfors har studerat. Det är samma frihet, individualism och 
sekularisering som hotar men nu under benämningen ”postmodernitet”: ”Resultatet 
blir en fullt genomförd individualism. Det betyder också att människan måste frälsa 
sig själv. Den västerländska tilltron till rationalismen, i kombination med 
ekonomisk och social trygghet, materialiserar ’Guds död’ så att det enda individen 
har att lita till är sig själv.”25 

Jämsides med kritiken av det självtillräckliga subjektet har feministisk teologi 
utvecklat en förståelse av subjektet som relationellt. Relationalitetsbegreppet 
innebär en förståelse av människan som ömsesidigt beroende med världen, andra 
och Gud. Det finns också en föreställning i nordamerikansk feministisk teologi om 
att Sverige och den nordiska välfärdsmodellen bringat inte bara jämställdhet utan 
också gemenskap. Sverige uppfattas som ett kollektivistiskt land och den 
socialdemokrati som har präglat Sverige uppfattas som en grund för gemenskap. 
Detta ger även Ann-Cathrin Jarl uttryck för i en artikel om svensk feministteologi 
från 2002. Hon beskriver det svenska samhället:” What you will find is a strong 
dedication to solidarity, even though the word is not spoken often at present. When 
people live in a situation that demands solidarity to function, they learn to love one 
another.”26 Min grundläggande bild av det svenska samhället skiljer sig från den 
som Jarl framför här. 

Utifrån tanken på Sverige som ett statsindividualistiskt land kan man tänka sig att 
motsatsen till ett gemenskapssamhälle också finns under ytan. Oförmågan att 

är beroende av en kontroll av kvinnors frihet och kroppar och att liberalismen nu upplever en 
backlash där motdraget är den fördjupade diskussionen om vilka värden som driver frigörelse i 
vår tid. Susanne Wigorts Yngvesson, ”Om frihet, även för kvinnor”, i Feminism: En antologi., 
red. Isobel Hadley-Kamptz (Stockholm: Timbro förlag, 2020), 75–97. 

22 Maria Södling, Oreda i skapelsen: Kvinnligt och manligt i Svenska kyrkan under 1920- och 30-
talen (Uppsala: Uppsala Universitet, 2010), 376. 

23 Södling, Oreda i skapelsen, 376. 
24 Johanna Gustafsson, Kyrka och kön: Om könskonstruktioner i Svenska kyrkan 1945-1985 

(Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2001), 309 ff. 
25 Ulrika Svalfors, Andlighetens ordning: En diskursiv läsning av tidskriften Pilgrim (Uppsala: Acta 

Universitatis Upsaliensis, 2008), 58. 
26 Ann-Cathrin Jarl, ”Feminist Liberation Theology from a Swedish Perspective”, Journal of 

Feminist Studies in Religion 18, nr 1 (2002): 97. 
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värdesätta mänskligt beroende och oviljan att inrätta samhället efter människan 
snarare än människan efter samhället, kan lika gärna uppfattas som att människor i 
Sverige underordnas, avhumaniseras och fråntas sin värdighet. När äldre människor 
är utelämnade åt sin ensamhet i hemmet, när människor på vårdinrättningar dör i 
ensamhet eller när ungas psykiska ohälsa ignoreras fråntas de möjligheten att få leva 
i det beroende som är en del av att vara människa. Jag menar att likaväl som att 
destruktiva beroenden, så som ekonomisk avhängighet, leder till underordning, så 
leder icke tillgodosedda konstruktiva beroenden till underordning. Konsekvensen 
av det sätt som vi har valt att inrätta samhället i Sverige på tycks vara en hög andel 
icke självvald ensamhet och hög psykisk ohälsa. Genom att genomdriva en mycket 
specifik form av frihet har vi åstadkommit ett samhälle med en i jämförelse hög grad 
av jämlikhet och jämställdhet, men den typ av självständighet som vi omhuldar 
bygger på några antaganden som vi inte så ofta diskuterar, nämligen en 
existentialistisk förståelse av frihet som självbestämmande och som oberoende av 
andra människor. Jag menar alltså att underordningens problem sträcker sig bortom 
de lösningar på social och ekonomisk rättvisa som Jarl efterfrågar. Dock uppfattar 
jag att feministisk teologi bär på resurser som kan fördjupa förståelsen av mänskligt 
beroende, eftersom den lyfter fram människans relationella natur. Därför håller jag 
med Jarl när hon i samma artikel efterlyser feministisk teologi för en svensk kontext 
som inte är helt avhängig nordamerikansk feministisk teologi, eftersom den senare 
är specifikt inriktad på det egna sammanhanget. Jarl framhåller att feministisk 
teologi från den globala södern har varit mer framgångsrik i att skapa teologi för 
den egna kontexten, något som alltså även behövs i västvärlden.27 Jag vill således i 
viss mening ta upp staffetpinnen som räcks över av Jarl, genom att bidra till ett 
utvecklat feministteologiskt relationalitetsbegrepp med fokus på mänskligt 
beroende. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Feministisk teologi kan alltså bidra till att utveckla några av de existentiella aspekter 
som är avgörande att bearbeta för att förståelsen av frigörelse i den svenska 
kontexten ska bli mer pluralistisk. Jag vill därför förhålla mig till frågan om 
möjligheterna att skapa feministisk teologi som tar i beaktande att människan är en 
varelse som står i fundamentala beroendeförhållanden. Som redan påpekats 
uppvisar Sverige vissa förutsättningar som utmärker samhället, även om det är fråga 
om en skillnad i grad snarare än i art i förhållande till andra västerländska samhällen. 
Svensk teologi är också i avsaknad av mer systematiska och omfattande feministiska 
teologier som behandlar alla de områden som bearbetas i avhandlingen. Därför utgår 
jag i min konstruktion från en analys av tre framstående feministteologers tänkande, 

 
27 Jarl, ”Feminist Liberation Theology from a Swedish Perspective”, 95. 
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Lisa Isherwood, Sarah Coakley och Catherine Keller som verkar i politiskt-
kulturella kontexter som liknar den svenska. Genom att föra dem samman i en 
diskussion mot bakgrund av de kontextuella förutsättningar som jag redogör för, 
kan jag visa vilka resurser de kan bidra med för att fördjupa förståelsen av mänskligt 
beroende men också vilka områden i deras teologier som jag menar är problematiska 
i ett sådant sammanhang. Genom en kritisk och konstruktiv reflektion över centrala 
delar i deras tänkande med bäring på frågan om mänskligt beroende bearbetar jag 
ett antal aspekter av detta för att sedan kunna gå vidare och ge ett nytt bidrag till en 
feministisk teologi om mänskligt beroende.  

Det mer precist formulerade syftet med den här avhandlingen är sålunda: att ge 
ett bidrag till en feministisk teologi om mänskligt beroende genom att 
problematisera den gängse svenska föreställningen om sådant beroende och peka 
på beroendets konstruktiva potential i den svenska kontexten. I förlängningen av 
denna teologiska uppgift avser jag alltså även att bidra till den vidare diskussionen 
om människosyn i det svenska samhället. Den övergripande forskningsfrågan blir 
då: Hur kan en feministisk teologi för en svensk kontext gestalta sig om den tar 
avstamp i uppfattningen att mänskligt beroende är avgörande för mänsklig 
frigörelse? 

Mer specifikt kan uppgiften brytas ned i två delar. Den första består i att 
undersöka på vilka sätt Coakleys, Isherwoods och Kellers teologier kan vara 
behjälpliga för ändamålet att fördjupa förståelsen av mänskligt beroende inom 
ramen för en frigörelsediskurs. Den andra delen av uppgiften består i att mot 
bakgrund av den undersökningen ge ett konstruktivt bidrag till hur frigörelse kan 
förstås i en svensk kontext om den tar hänsyn till människans beroende.  

Vad gäller den första delen av uppgiften tar jag mig an den genom att utpeka 
specifika analysområden. Av de många aspekter som kan anläggas på mänskligt 
beroende finns det fyra som äger särskild relevans för den teologiska konstruktionen 
i en svensk kontext och som därför är föremål för analys i den här studien, nämligen 
de tre teologernas kritik av dualistiskt tänkande, deras kritik av liberalism, deras 
förståelse av kärlek och relationalitet samt deras strategier för frigörelse. Dessa 
områden utgör centrala konfliktpunkter i feministisk teologi med bäring på frågan 
om mänskligt beroende och positioneringen inom dessa områden blir därför 
avgörande för hur en beroendets teologi kan skrivas fram. Detta kommer jag att 
redogöra för närmare i metodavsnittet. 

1.2 Utgångspunkter och teoretiska överväganden 

1.2.1 Människan som relationell och beroende 
Ett grundläggande antagande i den här undersökningen är att människan är 
relationell och beroende. Detta är ett relativt okontroversiellt påstående om man 
enbart åsyftar människans oförmåga att överleva på egen hand. Människan måste 
ha mat, värme och omsorg för att klara sig och kan inte ensam sörja för detta. Jag 
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tillskriver dock människans beroende en djupare betydelse än så. Dorothee Sölle 
framhåller att den feministiska kampen mot infantila beroenden är nödvändig, men 
att det inte innebär att det patriarkala idealet om emotionellt oberoende och 
självtillräcklighet måste övertas. Snarare är människan, i egenskap av att vara 
skapad, ofrånkomligen beroende, i det att människan inte kontrollerar varken sin 
födelse eller sin död: 

We have not made or planned ourselves nor have we chosen our own place in history 
or geography. Our whole life is inserted between a ‘before’ and an ‘after’; we are 
essentially integrated in this process, and we can only tear ourselves out of the 
implied relationships at our own peril. Ontologically we are not and never are alone.28 

I motsats till exempelvis vissa existentialistiska och liberala människosyner ”rooted 
in the assumption that loneliness, disguised as ’privacy’ and ’individualism’, is the 
human condition”, förstår jag därför människans relationalitet och beroende som 
något som föregår och konstituerar självet.29 Sedan Carter Heywards The 
Redemption of God utkom 1982 har relationaliteten som ett ofrånkomligt villkor 
haft en framskjuten plats i feministisk teologi och uppgiften i den här avhandlingen 
finns i förlängningen av denna tradition. Heyward tar sin utgångspunkt i Martin 
Bubers ord: ”I begynnelsen är relationen”.30 Hon beskriver relationalitetens 
allomslutande karaktär: 

God’s relation to us creates us as relational characters: we are created in relation, 
immediately and intimately bound to ”something” that is neither our possession as 
individuals nor our capacity apart from others.31 

Med det här perspektivet föds människan in i relationer och beroende. Man skulle 
kunna säga att Gud skapar människan genom alla de relationer som hen finns i. 
Självet väljer inte sin relationalitet; den är snarare nödvändig och ofrånkomlig. Att 
självet är relationellt har alltså kommit att bli i det närmaste en vedertagen 
uppfattning i feministisk teologi. Heyward betonar, återigen utifrån Buber, att 
relationaliteten är ömsesidig och ömsesidighet (mutuality) har tagit plats som ett 
kriterium för ”right relation” i feministisk teologi.32 Detta omtalas också ofta som 
interdependens, det vill säga som ömsesidigt beroende. 

Relationaliteten riskerar dock att framstå som något oförargligt och ofarligt 
eftersom ömsesidighet, och den kärlek och rättvisa den uppfattas innebära, har 

 
28 Dorothee Sölle, ”Paternalistic Religion as Experienced by Woman”, i God as Father?, red. 

Johannes-Baptist Metz, Edward Schillebeeckx, och Marcus Lefébure (T. & T. Clark: Edinburg, 
1981), 74. 

29 Carter Heyward, The Redemption of God: A Theology of Mutual Relation (Eugene, Oregon: Wipf 
& Stock, 2010), xviii. 

30 Martin Buber, Jag och du, övers. Margit Norell och Curt Norell (Stockholm: Petra Bokförlag, 
1985), 23. Se Heyward, The Redemption of God, 1. 

31 Heyward, The Redemption of God, 8. 
32 Heyward, The Redemption of God, 9, 162. 
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positiva konnotationer men sällan preciseras i sin innebörd. Relationaliteten är, som 
Ivone Gebara uttrycker det, ”not a synonym for moral goodness”.33 Det betyder att 
självets relationalitet i sig själv inte kan ställas upp som ett alternativ till förtryck, 
som ett mål för frigörelsen. Att människan är i relation säger inte så mycket om 
etiken, eftersom det finns både destruktivitet och konstruktivitet i relationer och 
relationen dem emellan är mer komplex än vad en renodlad dikotomi mellan 
förtryck och frigörelse medger. Begreppet relationalitet löper därmed faran att 
förlora sin radikala förändringspotential. Det krävs därför en närmare bestämning 
av vilken typ av relationalitet man vill uppnå, vilket jag diskuterar i den här 
avhandlingen. 

Interdependensbegreppet öppnar dock för att beroenden inte enbart är destruktiva 
utan också kan vara konstruktiva. Att människor inte tjänar tillräckligt med pengar 
för att försörja sig och därmed blir beroende av anhöriga eller att människor inte får 
den omsorg de behöver från staten för att klara sig och anhöriga måste rycka in är 
exempel på destruktiva beroenden. Det faktum att människan blir till i relation har 
potential att vara konstruktivt, även om det ofta också får negativa konsekvenser 
avhängigt av hur människan hanterar relationaliteten. Jag vill dock gå ett steg längre 
och hävda att icke uppfyllda konstruktiva beroenden leder till underordning likaväl 
som destruktiva beroenden. Om det inte finns något själv utanför eller före dess 
relationer är det fråga om ett djupt andligt och existentiellt beroende som jag i den 
här avhandlingen betraktar ur en hermeneutisk och narrativ synvinkel.  

Min hermeneutiska grundhållning innebär att jag uppfattar människan som en 
relationell varelse som ständigt försöker tolka, förstå och skapa mening i de 
relationer hen står i och oupphörligen strävar efter att förstå världen och sig själv 
bättre. Jag menar vidare att förståelsen av självet och världen äger rum genom 
berättandet, narrativiteten, vilket betyder att självet blir till och relaterar till andra 
genom att det berättar sig och blir berättat.34 Det narrativa perspektivet på självet 
hänger därför ihop med ett hermeneutiskt.35 Filosofen Adriana Cavarero menar att 
det är händelserna och det sätt som de fogas samman på som utgör den unika 
livsberättelsen hos var och en. Att den specifika människan bara kan beskrivas 
genom sin särskilda berättelse innebär alltså att Cavarero, i Arendts efterföljd, 

 
33 Ivone Gebara, Longing for Running Water: Ecofeminism and Liberation (Minneapolis: Fortress 
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betonar människans unicitet, det som hon kallar ”den unika existensen”.36 Detta 
begrepp understryker betydelsen av vem den enskilda människan är, det vill säga 
det som uttrycks i den egna specifika berättelsen. Cavarero talar om att ”existence, 
in its embodied uniqueness, is narratable”, det vill säga att den unika människan är 
möjlig att berätta.37 När jag i avhandlingen framhåller människans konstruktiva 
beroende är det således detta relationella och relationsskapande beroende som jag 
syftar på. Genom att människan blir till i relation till andra är hen beroende av den 
andre på ett sätt som skiljer sig från det rent destruktiva. 

Människans relation till Gud, världen, andra och sig själv är kroppslig i meningen 
att den upplevs i människans specifikt situerade kropp. Tolkning är därför inte bara 
en fråga om textförståelse. Hans-Georg Gadamer säger att ”[h]ermeneutics operates 
wherever what is said is not immediately intelligible”.38 I sin kommentar till detta 
påstående lyfter Marion Grau fram att det som tolkas inte enbart är talade ord och 
text utan också människans kropp, världen och sinnesintryck.39 Tolkning är således 
en ständigt pågående mänsklig aktivitet som inte är begränsad till akademisk 
verksamhet. Snarare är tolkning grunden för allt relaterande som människan gör, 
inte bara när något framstår som obegripligt. David Tracy fångar detta när han 
skriver: 

Interpretation seems a minor matter, but it is not. Every time we act, deliberate, judge, 
understand, or even experience, we are interpreting. To understand at all is to 
interpret. To act well is to interpret a situation demanding some action and to interpret 
a correct strategy for that action. To experience in other than a purely passive sense 
(a sense less than human) is to interpret; and to be “experienced” is to have become 
a good interpreter. Interpretation is thus a question as unavoidable, finally, as 
experience, understanding, deliberation, judgment, decision, and action. To be human 
is to act reflectively, to decide deliberately, to understand intelligently, to experience 
fully. Whether we know it or not, to be human is to be a skilled interpreter.40 

Om tolkning är en ständigt pågående aktivitet och förståelse och mening grundar 
sig i ett närmande som inte har en slutdestination, riktar sig människans tolkande 
aktivitet också utöver det som är mer gripbart för hen. Som Grau påpekar, vänder 
sig människan även mot ”the unintelligible and the infinitely untranslatable, 
stretching the bounds of translatability with each apparently impossible utterance 
about the Divine”.41 Med denna förståelse av hermeneutik är tolkningen och 
meningssökandet ett förhållningssätt som människan anlägger gentemot så väl det 

 
36 Adriana Cavarero, Relating Narratives: Storytelling and Selfhood (London: Routledge, 2000), 20. 
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mer konkreta och påtagliga som det mer avlägsna och svårfångade, så att skillnaden 
mer blir en fråga om grad av alteritet än om substans. Man kan därmed också säga 
att det är en del av den mänskliga naturen att tolka, sig själv, andra, livet och Gud. 
Mänsklig existens är dialektisk och paradoxal, ständigt på jakt efter förståelse och 
mening och med möjlighet att närma sig den andre, men utan förmåga att slutgiltigt 
omfatta denna eller upplösa oenigheter. Det är också viktigt att framhålla att 
tolkning och berättande inte alltid är vare sig en intellektuell eller språklig 
verksamhet. George Pattison menar att det biologiska och psykologiska ursprunget 
utgörs av ”the infant drawing its nourishment from the body of another and, in doing 
so, fulfilling the need of the other to give nurture”.42 Tolkning och berättande fortgår 
sedan också genom ett relaterande som inte alltid är medvetet bearbetat. Också i 
konsten pågår en sådan verksamhet utan att kunna begreppsligöras lingvistiskt.43 
Teologi däremot är ett språk som används för att begreppsliggöra människors 
erfarenheter av världen, varandra och Gud, ett av många språk som syftar till att 
skapa förståelse och mening. Teologi är, som Anne-Louise Eriksson uttrycker det, 
”den begreppsvärld genom vilken vi kan uppfatta Gud och begripa våra liv i 
förållande till Gud”.44 

1.2.2 Mening och frigörelse 
Teologi som syftar till frigörelse brukar i första hand vara inriktad på att motverka 
underordning i meningen sociala och ekonomiska orättvisor. Detta är i högsta grad 
befogat med tanke på de orättvisor som exempelvis kolonialism, rasism, klassism, 
ableism och heterosexism skapar över världen. Icke desto mindre vill jag i den här 
avhandlingen visa på en kompletterande synvinkel genom att lyfta fram att 
underordning inte bara är en konsekvens av destruktiva beroenden utan också av 
icke tillgodosedda konstruktiva beroenden. Som narrativ varelse är människan 
beroende av andra för att berätta sig och bli berättad och därigenom ständigt bli till 
som själv. Detta är en process där människan kontinuerligt tolkar tillvaron i sökande 
efter förståelse och mening. Att inte få utrymme till en sådan narrativ process 
innebär en form av förtryck, eftersom det är djupt destruktivt att inte kunna bli till 
som själv. Bevekelsegrunden för den här avhandlingen är den konkreta erfarenheten 
av att många människor i det svenska samhället, även i den ekonomiskt 
priviligierade medelklassen, helt eller delvis saknar möjlighet att utöva sitt 
konstruktiva beroende och därmed drabbas av meningsvillhet eller meningslöshet. 
Frigörelse måste också inbegripa existentiella och andliga dimensioner. 

Min uppfattning att det är centralt för människan att söka mening och att bli till 
som själv är en föreställning som skiljer sig från den typ av liberal feminism som är 
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inriktad på kvinnors rätt att förverkliga sig själva som autonoma subjekt, framför 
allt i arbetslivet. Liberal feminism har fått mycket kritik för att den är en 
frigörelsekamp för redan priviligierade, vita medelklasskvinnor.45 Min positition 
skiljer sig från den liberala feminismens, dels för att den handlar om självtillblivelse 
i den narrativa meningen snarare än självförverkligande, dels för att denna 
självtillblivels inte är begränsad till någon specifik sfär av livet utan spänner över 
alla dess områden. Att söka mening i sitt liv är därför inte en luxuös sysselsättning 
för de priviligierade och inte heller en teoretisk fråga. Som Elsa Tamez påpekar: 
”To seek the reason for living is not just a philosophical concern; it comes from our 
desire to live with dignity in the face of conflicts and challenges, whether these are 
economic, cultural, social, or political.”46 Meningssökandet och att bli till som själv 
är nödvändigt för ett värdigt liv, även när det livet präglas av andra former av 
förtryck. Chung Hyun Kyung är inne på samma linje. I sin beskrivning av asiatiska 
kvinnors teologier framhåller hon sökandet efter att bli fullt mänsklig även under de 
brutala och våldsamma omständigheter som många asiatiska kvinnor lever. Det 
handlar inte bara om att överleva utan om att ”survive as human beings with a sense 
of self-worth and purpose”.47  

Den förståelse av mänskligt beroende som jag här utgår ifrån går alltså utöver det 
kroppsliga beroende som grundlägger människans fysiska överlevnad men den vilar 
inte på en dikotom förståelse av överlevnad och självförverkligande. Detta är av 
betydelse för denna avhandling, eftersom jag vill visa att ett nödvändigt och 
konstruktivt beroende inte kan reduceras till den form av destruktiva beroende som 
medför underordning. Det narrativa beroendet är inte begränsat till frågor om 
mänskligt självförverkligande men inte heller frikopplat från den fysiska 
överlevnaden. Det perspektiv jag anlägger här griper följaktligen över den för 
feministteologin problematiska dikotomin mellan frigörelse som en fråga om 
överlevnad eller som självförverkligande. Vita priviligierade kvinnor i väst har en 
större möjlighet att utvecklas inom olika områden och drar fortfarande nytta av att 
andra kvinnor är underordnade, kvinnor som kämpar för sin och sina familjers 
överlevnad. Utan att förringa detta faktum vill jag här framhålla det grundläggande 
mänskliga behovet av att bli till som själv som nödvändigt för ett värdigt liv och 
som en process som sträcker sig över alla livets områden. Vad jag vill lyfta fram är 

 
45 Jacquelyn Grant framhåller att svarta kvinnor i USA länge har arbetat i underbetalda arbeten, ofta i 

vita kvinnors hem, vilket möjliggör att vita kvinnor inte arbetar eller arbetar i mer välbetalda 
yrken. Svarta kvinnors liv handlar om överlevnad snarare än om självförverkligande och den vita 
feminismens strävan efter just självförverkligande är beroende av att svarta kvinnor hålls kvar i 
sina roller. Jacquelyn Grant, White Women’s Christ and Black Women’s Jesus: Feminist 
Christology and Womanist Response (Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1989), 196 ff. Ur ett 
klassperspektiv finns en parallell till detta i det svenska samhället, där kvinnor i slitsamma, 
monotona och lågt betalda yrken inte per automatik upplever sitt arbete som en form av 
självförverkligande. 

46 Elsa Tamez, When the Horizons Close: Rereading Ecclesiastes (Maryknoll, N.Y: Orbis Books, 
2000), 1. 

47 Hyun Kyung Chung, Struggle to Be the Sun Again: Introducing Asian Women’s Theology 
(Maryknoll, N.Y: Orbis Books, 1990), 39. 
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alltså att en narrativ förståelse av beroende pekar på att människan är ofrånkomligt 
beroende även i de situationer där det överlevnadsmässiga beroendet reducerats. I 
samhällssituationer sådana som den svenska, där människans beroende för sin 
överlevnad osynliggörs genom en distansering till naturen och matproduktionen och 
genom att det ekonomiska beroendet flyttats från familjen till staten, finns därför ett 
fortsatt reellt beroende och ett incitament att göra beroendet till en central del av 
förståelsen av självet. Samtidigt pekar detta på att det även i situationer där 
människor är tvingade att främst fokusera på sin överlevnad finns ett narrativt 
beroende. Beroendet kan således inte reduceras till en fråga om underordning utan 
är en faktor som måste rymmas även i en frihetlig situation.  

1.2.3 Friheten som förutsättning 
Det är viktigt att påpeka att frågan om den konstruktiva aspekten av mänskligt 
beroende och om hur samhälle och teologi kan utformas för att ge utrymme åt detta 
beroende inte hade blivit feministteologiskt aktuell, om det inte vore för att det 
svenska sammanhang som den ställs utifrån erbjuder ett stort mått av frihet. Det är 
mot bakgrund av att det politiska jämställdhetsarbetet i Sverige har haft en, i ett 
globalt perspektiv, hög framgång, som det som synes vara frihetens motpol kräver 
teologisk uppmärksamhet. Att jag som priviligierad akademisk teolog har haft 
möjligheten att både utbilda mig och bilda familj, har en relativ makt över min kropp 
och stora möjligheter att förverkliga mig själv, beror enbart på att jag kan njuta 
frukterna av mycket hårt feministiskt arbete under flera generationer under 1900-
talet. Friheten ska alltså inte ses som detta projekts motpol utan som dess 
förutsättning. Den generaliserade bild som här målas upp av det svenska samhället 
lägger visserligen fokus på det som jag menar är avigsidorna av denna frihet men 
syftet med denna bild är inte att ifrågasätta grundläggande rättigheter i det svenska 
samhället eller uttrycka en naiv önskan om en radikal kulturell förändring. Istället 
är frågan om beroende att förstå som ett bidrag till en bearbetning och utveckling av 
den frihet som redan finns. Likaså är jag medveten om att friheten och möjligheten 
till kreativitet och självförverkligande är av starkt varierande grad för olika 
människor i det svenska samhället. Min position är inte bara priviligierad i ett 
globalt perspektiv utan också i ett svenskt, eftersom vissa grupper av människor i 
Sverige fortfarande är så pass kringskurna i sina friheter och möjligheter att frågan 
om ett återtagande av mänskligt beroendet kan tyckas riskfylld. Att allt tänkande 
och all teologi är kontextuell innebär dock inte att den är nationsmässigt avgränsad. 
Teologins tentativitet är av större mått än så. Att denna teologi skrivs utifrån en 
situation som är angelägen i ett svenskt sammanhang gör den inte allmängiltig för 
ett svenskt sammanhang. Omvänt gäller också att delar av det som skrivs här kan 
vara angeläget för andra kontexter än den svenska, där likartade utmaningar möter.  

1.2.4 Kontextualiserad teologi 
I dag finns hos en allt större del av den akademiska teologins företrädare en 
förståelse för att teologi alltid är en produkt av det sammanhang som den växer fram 
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ur.48 Det finns därmed en utbredd acceptans för Sigurd Bergmanns tes: ”Teologi bör 
idag vara kontextuell teologi.”49 Trots det kvarstår en missvisande föreställning om 
att somliga teologier är kontextuella, vanligen de från den globala södern, medan 
andra äger universell giltighet, framför allt teologier från norr. Därmed framstår 
teologi med attributet kontextuell som mindre relevanta, eftersom deras giltighet 
uppfattas som mer begränsad än andra teologiers. En sådan uppfattning skymmer 
det faktum att all teologi är situerad. Angie Pears framhåller att det bland vissa 
företrädare för kontextuella teologier finns en uppfattning om att teologin enbart är 
till för den kontext den springer ur. Hon menar dock att det är en problematisk 
uppfattning, eftersom den är förenad med en syn på kultur som något statiskt, 
homogent och avgränsat. Då kontexter snarare är pluralistiska, föränderliga och 
flyter in i varandra, kan relevansen för en teologi inte begränsas till dess kontext.50 
Forskningsproblemet i den här avhandlingen har initierats av en specifik erfarenhet 
av det svenska samhället. Jag vill dock framhålla att jag uppfattar är det är just en 
föränderlig kontext som också tolkas och upplevs på olika sätt av de personer som 
befinner sig i den. Det betyder att det inte finns en gemensam erfarenhet av det 
svenska samhället och att det därmed inte finns ett enskilt teologiskt perspektiv som 
kan täcka in alla dessa erfarenheter. Likväl är det påkallat att formulera teologier i 
förhållande till ett specifikt samhälle, i visshet om att varje sådan teologi är både 
preliminär och får sin relevans genom att den ingår i ett större teologiskt samtal. 
Även om teologi inte kan formas för alla i en kontext, är det enbart utifrån den 
specifika kontexten som man kan avgöra om teologi leder till frigörelse eller 
förtryck.51 

Den kristna teologiska traditionen är mångfaldig både historiskt sett och i 
samtiden, eftersom varje teologi präglas av sin situation. Teologi skapas 
ofrånkomligen utifrån ett sammanhang men all teologi är inte, eller vill inte vara, 
medveten om vad det betyder för den. Därför framhåller Mika Vähäkangas två 
kompletterande kriterier för kontextuell teologi. Kontextuell teologi  

means theology that is conscious of its context and its contextual limitations as 
opposed to theologies that are imagined as universal and, thereby, lack the 
understanding of their contextuality. Additionally, a contextual theology is a theology 
that actively addresses the context of its origin.52  

 
48 Mika Vähäkangas, ”Modelling Contextualization in Theology”, Svensk missionstidskrift 98, nr 3 

(2010): 280. 
49 Sigurd Bergmann, Gud i funktion: En orientering i den kontextuella teologin (Stockholm: Verbum, 

1997), 12. 
50 Angie Pears, Doing Contextual Theology (London: Routledge, 2010), 3, 174. 
51 Här anlägger jag en liknande hållning som den som Sofia Camnerin framför. Sofia Camnerin, 

Försoningens mellanrum: En analys av Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks 
teologiska tolkningar (Västerås: Edita Västra Aros, 2008), 165. 

52 Mika Vähäkangas, Context, Plurality, and Truth: Theology in World Christianities (Eugene, 
Oregon: Pickwick Publications, 2020), 80. 
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Vähäkangas påpekar att det aktiva engagemanget med en kontext inte är nog för att 
göra teologin kontextuell, eftersom kontexten mycket väl kan uppfattas som 
universell. Det krävs alltså både en medvetenhet om den egna kontexten och en 
villighet att faktiskt låta den gestalta teologin. Pears påpekar att denna typ av 
medvetna metodik där teologi formas i relation till en specifik kontext skiljer sig 
från en rent epistemologisk hållning som erkänner kunskapens bundenhet till sitt 
sammanhang.53 Som jag återkommer till i metodavsnittet är det i ett sådant medvetet 
utbyte som jag här formar teologi.  

Bergmann framhåller också ett annat kriterium för kontextuell teologi, att den 
syftar till att ”aktivt förändra kontexten”.54 Han menar att den måste vara medveten 
om förtryck och underordning i kontexten och bidra till ett motstånd mot detta. I 
denna del instämmer jag eftersom jag skriver feministisk teologi som har de etiska 
konsekvenserna som en avgörande auktoritet. 

1.2.5 Feministteoretiska överväganden 
Eftersom jag inte betraktar beroende som en motsats till frihet intar jag inte, trots 
min uppskattning av den svenska situationen, en liberal feministisk hållning. Den 
feministiska utgångspunkt som underbygger den här avhandlingen är grundad i en 
övertygelse att olika feministiska teoretiska perspektiv kan betraktas som 
komplement snarare än som konkurrenter. Feministisk teori tenderar att framställas 
som en utveckling där nya teoretiska perspektiv efterträder varandra och gör gamla 
teorier obsoleta.55 Den gradvisa upptäckten att underordning är mer komplex än vad 
Simone de Beauvoir gav uttryck för i Det andra könet (1949) anses legitimera en 
slags ”ersättningsteoretisk” hållning till feministiskt tänkande där det ena 
perspektivet avlöser det andra.56 Det tycks ibland finnas en rädsla för att associeras 

 
53 Pears, Doing Contextual Theology, 1. 
54 Bergmann, Gud i funktion, 15. 
55 Clare Hemmings, Why Stories Matter: The Political Grammar of Feminist Theory (Durham, NC: 

Duke University Press, 2011). 
56 Den gängse beskrivningen av utvecklingen går i korthet ut på att de franska feministerna Luce 

Irigaray, Hélène Cixous och Julia Kristeva efter Beauvoir utvecklade feministiskt tänkande som 
strävade efter oberoende av det androcentriska, fallogocentriska tänkandet medan det i USA 
utvecklades en annan form av avståndstagande från det patriarkala i from av radikal feminism 
med representanter som Catherine MacKinnon och Mary Daly. Dessa betonade att patriarkala 
maktstrukturer genom språket konstruerar hela verkligheten för kvinnor och att det mest privata, 
så som kvinnors sexualitet och reproduktion, är inbegripet och att det därför krävs politiska 
ingrepp i det privata. För att kvinnor ska kunna ta makten över sina egna liv krävs en radikal 
förändring av de värderingar som styr samhället. Samtidigt utvecklades en relationell förståelse 
av självet ur Nancy Chodorows och Carol Gilligans studier byggda på objektrelationsteori, ur 
vilken omsorgsetiken växte fram med företrädare som Nel Noddings och Sarah Ruddick, den 
förra med betoningen av omsorg som specifikt kvinnlig och den senare med en uppfattning om 
omsorgen som en praktik också för män. Den liberala feminismen hämtade också inspiriation 
från Beauvoir men betonade istället kvinnors likhet med män och förmågan att ta plats på samma 
villkor som män i samhället, om de förtryckande omständigheter som hindrar kvinnors 
likabehandling med män undanröjs. Viktiga företrädare är exempelvis Susan Moller Okin och 
Martha Nussbaum. Marxistiska feminister framhöll istället människans sociala och ekonomiska 
positionering som den viktigaste orsaken till underordning och pekade på att patriarkala 



34 

med teorikomplex som anses vara överspelade, eftersom det kan leda till att man 
själv definierar ut sig som förlegad. Jag bestrider inte att det feministiska tänkandet 
ständigt genererar ny kunskap och förståelse för underordningens amorfa 
grammatik och att detta är nödvändigt i en föränderlig värld där också förtryck 
ändrar skepnad och behöver synliggöras på nya sätt. Dessutom innebär en sådan 
utveckling en form av nödvändig självkritik. Faran med denna är dock att den skapar 
en form av ortodoxi, där strävan efter renlärighet överskuggar de vidgade perspektiv 
som en mångfald av teoretiska infallsvinklar kan bidra till. Dessutom är det riskfyllt 
att avskriva tidigare hållningar som passé, eftersom man då går miste om den 
förståelse som de, trots sina brister, kan bidra med. Jag uppfattar därför det 
feministiska tänkandet i stort som en diskurs där man, även vid avståndstaganden, 
är beroende av den man diskuterar med och att en hållning därmed står i relation till 
och är avhängig tidigare tänkande.57 Ett tidigt exempel på att feministiskt tänkande 
kan gagnas av att kombinera flera, även till synes motstridiga, teoretiska perspektiv 
är Rosemary Radford Ruethers Sexism and God-talk: Toward a Feminist Theology 
(1983), där insikter från både liberal, socialistisk och radikal feminism bidrar till det 
teologiska frigörelsearbetet.58 

Frågan om mänskligt beroende rekapitulerar vad som efter poststrukturalismens, 
queerteorins, postkolonialismens och senast nymaterialismens intåg i vissa 
akademiska feministiska sammanhang kan framstå som en överstånden konflikt om 
människans ontologi och frigörelsens innebörd, som framför allt utspelade sig 
mellan liberal och gynocentrisk feminism under 1970- och 1980-talen. Som jag har 
visat är dock den liberala feminismens genomslag i det svenska samhället 
omfattande, samtidigt som vissa reaktioner mot baksidorna av dess framgångar 
tenderar att framhålla specifika former av kvinnlighet som motmedel, vilket visar 
att spänningen har aktualitet. Liberal eller humanistisk feminism, som Iris Marion 

 
maktstrukturer är sammanvävda med kapitalistiska och att kvinnor står för en stor del av det 
obetalda omsorgsarbetet. Denna riktning representeras på olika sätt av personer som Catherine 
MacKinnon och Alison Jaggar. Dessa olika former av feminism anses sedan i hög grad ha 
efterträtts av skillnadsfeminismer byggda på poststrukturalistisk och dekonstruktivistisk 
teoribildning. Judith Butler blev det stora portalnamnet för denna omsvängning som sedan har lett 
till exempelvis queerteori, postkolonial teori och cripteori. Den komplexa förståelse av 
maktstrukturer som växte fram utmynnade också i intersektionalitetsteori, initierad framför allt av 
Kimberlé Crenshaw. Där betonas att makt utgör en matris av olika sammanfallande punkter där 
faktorer som etnicitet, funktionsvariation, ålder och kön skär in i varandra och skapar specifika 
former av underordning. En av de senaste trenderna benämns nymaterialism och innebär ett 
återtagande av betydelsen av materialiteten men med de insikter om verklighetens språkliga 
konfiguration som postmoderna teorier medförde. Här har Karen Barad och Nancy Tuana blivit 
framstående namn. En god överblick över utvecklingen i feministisk teori finns hos: Susan 
Hekman, The Feminine Subject (Cambridge: Polity Press, 2014). 

57   Hekman pekar på betydelsen av att se på vad varje del i den mångfacetterade feminismen kan 
bidra med istället för att se på utvecklingen som att det är möjligt att uppnå en slutgiltig tolkning 
av vad som är den rätta feminismen. Hekman, The Feminine Subject, 2 f. 

58 Rosemary Radford Ruether, Sexism and God-talk: Toward a Feminist Theology, 10th anniversary 
ed (Boston: Beacon Press, 1993), 44 f, 216 ff. 
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Young uttrycker det, ”consists in a revolt against femininity”.59 Den femininitet som 
tillskrivs kvinnor innebär att de tilldelas en specifik kvinnlig sfär, blir de primära 
omsorgsgivarna i samhället och inte räknas som fullvärdiga subjekt. I motsats till 
detta menar liberala feminister att kvinnor är mer lika män än olika, är kapabla till 
samma självständighet och handlingsförmåga, och därmed måste få uppnå samma 
tillgång till den offentliga sfären, möjlighet att försörja sig och fatta självständiga 
beslut om sitt liv. Beroendet är i detta ljus det som håller kvinnor tillbaka från 
möjligheten att bli som män och erhålla rättvisa.  

Detta står i kontrast till gynocentriska former av feminism som uppfattar den 
patriarkala kultur, som liberala feminister vill ha del av, som destruktiv och styrd av 
fel värden, så som okroppslighet, rationalitet, konkurrens och våld. Uppfattningen 
om vad frigörelse innebär blir därför en annan. För att återvända till Young: 
”Gynocentric feminism finds in women’s bodies and traditionally feminine activity 
the source of more positive values.”60 För gynocentriska former av feminism 
handlar alltså frigörelse om en radikal förändring av de normer som styr samhället. 
Ur detta har det vuxit fram en omsorgsetik som poängterar subjektets relationalitet 
och att det är omsorgen som utgör grunden för moraliskt agerande snarare än 
rättvisa. Några omsorgsetiker betonar omsorgen som ett specifikt kvinnligt område 
medan andra framhåller att det omsorgsorienterade handlandet bör omfamnas av 
alla och förändra samhället i grunden.61 För att komma åt komplexiteten i 
människans situation som ett beroende själv menar jag att det krävs ett dialektiskt 
förhållningssätt till ett liberalt och ett omsorgsorienterat perspektiv. Båda bidrar 
med avgörande insikter för en feministisk teologi som syftar till frigörelse i 
beroende. Kvinnor behöver ha tillgång till det som en gång var manliga privilegier 
men vi måste också kunna tänka en annan värld vars premisser är annorlunda än de 
nu rådande patriarkala premisserna. Vissa värden som framträder i det svenska 
patriarkala samhället orsakar underordning och ett feministiskt perspektiv med 
relationell utgångspunkt kan framhålla andra värden som är avgörande att 
eftersträva för att uppnå frigörelse. Däremot uppfattar jag inte beroendet som 
begränsat till människans omsorgsbehov utan som något som hänger ihop med 
människans narrativa självtillblivelse. 

 
 

 
59 Iris Marion Young, ”Humanism, Gynocentrism and Feminist Politics”, Women’s Studies 

International Forum 8, nr 3 (1985): 173. 
60 Young, ”Humanism, Gynocentrism and Feminist Politics”, 176. 
61 En företrädare för det förra är Nel Noddings medan exempelvis Sara Ruddick går i den senare 

riktningen. Nel Noddings, Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education 
(Berkeley: University of California Press, 1984); Sara Ruddick, Maternal Thinking: Towards a 
Politics of Peace (London: Women’s Press, 1990). 
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1.3 Metod och material 

1.3.1 Feministisk teologi, värden och normer 
Som jag har beskrivit får den här avhandlingen sin drivkraft utifrån några problem 
i det svenska samhället som jag menar kräver en fördjupad förståelse av mänskligt 
beroende. Stora samhällsutmaningar som exempelvis den utbredda ofrivilliga 
ensamheten har en existentiell dimension som behöver bearbetas. Uppfattningen att 
en kontext är pluralistisk och i ständig förändring förhindrar inte att en teolog 
förhåller sig till en övergripande politisk och filosofisk diskussion som har stort 
inflytande i ett samhälle. I det här fallet innebär det att det är av vikt att utforma 
teologi i förhållande till ett i Sverige inflytelserikt liberalt tänkande. När jag 
refererar till den svenska kontexten är det alltså en hänsyftning till en uppsättning 
idéer som i olika hög grad och på olika sätt påverkar människors liv i det svenska 
samhället, så som jag beskrev i inledningen till det här kapitlet. De specifika sätt 
som dessa tar sig uttryck på i människors liv kan utgöra exempel men är inte 
föremålet för själva studien, eftersom det skulle kräva en mer sociologisk inriktning 
på arbetet. Jag målar istället upp denna bild av det svenska samhället med hjälp av 
historiker som Lars Trägårdh, Henrik Bergren och Johanna Overud, samt 
statsvetaren Maria Carbin och sociologen Elin Kvist.62 Den grundläggande liberala 
feministiska idén om människan och underordningens problem framställer jag 
utifrån Simone de Beauvoirs Det andra könet, som har haft stort inflytande i 
Sverige.63 Till Beauvoir är jag i grund och botten inte kritisk. Hon skriver i en annan 
tid, då hemmafruidealet var utbrett och kvinnors främsta uppgift var som mödrar 
och hennes betydelse för kvinnors frigörelse kan inte överskattas. Däremot ger hon 
uttryck för en existentialistisk människosyn där frigörelse står i opposition till 
beroende, som jag menar fortfarande färgar vår syn på vad frigörelse är i det svenska 
samhället. Det är en sådan uppfattning om frigörelse som jag vänder mig mot i 
denna avhandling, varför jag då och då återkommer till Simone de Beauvoirs 
filosofi, för att klargöra hur en frigörelse i beroende kan se ut.64 Valet att på detta 
sätt karaktärisera den svenska kontexten motiveras därför dels av att mänskligt 
beroende står i centrum hos flera av dessa tänkare, dels av att Isherwood, Keller och 

 
62 Två viktiga verk i avhandlingen är de som jag redan i inledningen hänvisat till: Carbin, Overud, 

och Kvist, Feminism som lönearbete; Berggren och Trägårdh, Är svensken människa?  
63 Simone de Beauvoir, Det andra könet, övers. Adam Inczèdy-Gombos, Åsa Moberg, och Eva 

Gothlin, 2:a uppl. (Stockholm: Norstedts, 2012). 
64  Simone de Beauvoir har haft stort inflytande bland svenska feminister. Se t.ex. Eva Moberg, 

Kvinnor och människor (Bonniers: Stockholm, 1962); Eva Lundgren-Gothlin, Kön och existens: 
Studier i Simone de Beauvoirs Le deuxième sexe (Göteborg: Daidalos, 1991); Åsa Moberg, 
Simone och jag: Tankar kring Simone de Beauvoir (Stockholm: Norstedts, 1996); Nina Björk, 
Under det rosa täcket: Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier (Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, 1996). 
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Coakley förutsätter en viss typ av liberalism i sin kritik, som denna karaktärisering 
knyter an till. 

Beskrivningen av den svenska kontexten finns med genom hela avhandlingen, i 
den utveckling jag företog i inledningen till det här kapitlet, liksom i inledningar 
och avslutningar i analyskapitlen och i den konstruktiva diskussionen i slutkapitlet. 
Den redan givna beskrivningen utökas alltså efterhand så att det uppstår en 
kumulativ effekt. Detta för att hålla frågan om beroende levande även i de teologiska 
diskussioner som till synes befinner sig på ett visst avstånd från frågan. Den 
metodologiska grunden för den här avhandlingen är därför att betrakta som en 
kontextuellt relaterad och informerad vidareutveckling av feministisk teologi. 

Till den svenska kontext jag förhåller mig till hör också en svensk 
feministteologisk tanketradition. Denna beskriver jag närmre i forskningskontexten 
nedan. Som då blir tydligt anknyter jag på många sätt till det feministteologiska 
tänkandet i Sverige. Samtidigt har jag en lite annan vinkling än vad som har varit 
vanligt i svensk feministteologi. Inledningsvis stod undersökningar av 
genuskonstruktioner i teologin i centrum för den feministiska teologin, av goda 
skäl.65 Det var nödvändigt att blottlägga maktstrukturer och fokusera på kritik av 
den normerande teologin och det destruktiva beroende som den har understött. 
Efterhand har också konstruktion av teologi spelat en större roll. I den här 
avhandlingen lägger jag helt och hållet vikt vid det senare och då inte utifrån en 
explicit genusanalys utan utifrån hållningen att feministisk teologikonstruktion 
också kan gestalta sig genom att framhålla undertryckta relationella värden. Jag går 
alltså, som många andra i svensk feministteologi har gjort, utomlands för att 
utveckla det svenska feministteologiska tänkandet, men i en framträdande dialog 
med den samhällskontext som jag riktar mig till. Jag menar att det är ett grepp som 
utvecklar svensk feministteologi och tydliggör att socialt och ekonomiskt 
priviligierade kontexter behöver kontextuellt förankrad teologi i samma grad som 
de underpriviligierade. Detta blir ett sätt att revitalisera den svenska 
feministteologin som stod stark kring sekelskiftet 2000 men som under de senaste 
tio åren har haft en mindre framträdande roll.   

Mycket feministisk teologi skrivs med det angelägna syftet att komma åt 
ekonomisk och social utsatthet. Det kan göras genom den befrielseteologiska 
metoden, att skriva utifrån och till de förtryckta. Då är det angeläget att också lyfta 
fram denna teologi bland de överordnade, som flera svenska feministteologer har 
gjort.66 Det handlar i hög grad om att synliggöra destruktiva beroenden för att kunna 

 
65 Se exempelvis Anne-Louise Eriksson, The Meaning of Gender in Theology: Problems and 

Possibilities (Uppsala: Uppsala University, 1995); Gustafsson, Kyrka och kön; Annika Borg, Kön 
och Bibeltolkning: En undersökning av hur Nya testamentets brevtexter om kvinnors 
underordning tolkats i bibelvetenskapliga kommentarer under 1900-talet (Uppsala: Uppsala 
universitet, 2004). 

66 Se exempelvis Karin Sporre, Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik 
och teologi (Stockholm: Atlas Akademi, 1999); Helene Egnell, Other Voices: A Study of 
Christian Feminist Approaches to Religious Plurality East and West (Uppsala: Swedish Institute 
of Mission Research, 2006). 
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bekämpa dem. Jag menar att tiden nu är mogen för att också peka på det konstruktiva 
beroendet och den underordning som uppstår när det undertrycks. Det är en fråga 
som i hög grad handlar om de normer som strukturerar normaliteten i Sverige. 
Därför behöver feministisk teologi också skrivas genom att adressera de 
privilegierade, som exempelvis Sallie McFague har gjort i sin teologi. McFague 
menar att det behövs teologi som vänder sig till dem som sitter på makten och 
resurserna i ett samhälle, inte då enbart en politisk och ekonomisk elit, utan den 
privilegierade medelklassen. Därför riktar hon sig till den amerikanska medelklass 
hon själv tillhör, som hon menar bär ett stort ansvar för den ekologiska och 
atomvapenrelaterade kris som hon inriktar sig på:  

This essay, then, is a “liberation theology” for life and its continuation, written out of 
and to the social context of those who control the resources – the money and power 
– necessary to liberate life. It is admittedly, therefore, middle-class and mainstream. 
Its radical character lies not primarily in programs for revolutionary action but in 
changes in consciousness […]. 67 

På motsvarande sätt skriver jag utifrån och till en svensk medelklass. Jag vill 
frilägga värden och normer som styr idén om frigörelse som det svenska samhället 
bygger på, det vill säga avtäcka och diskutera de uppfattningar om frigörelse och 
beroende som har byggts in i samhällssystemet och som fungerar som en 
maktstruktur som organiserar människors liv utifrån vissa specifika värden. Som 
Elisabeth Gerle påpekar har fokus på skillnader mellan olika grupper en tendens att 
”osynliggöra det som framställs som ’det normala’” och det som uppfattas som 
normalt ”blir sedan utan närmare eftertanke normgivande”.68 Människors vardagsliv 
struktureras av vad som kan kallas en intersektionell maktmatris som systematiskt 
underordnar utifrån exempelvis kön, klass, etnicitet, funktion och sexualitet i 
specifika konstellationer. Men den bär också drag av den typ av liberal feminism 
som har en stark ställning i Sverige. Detta behöver tydliggöras. 

Jag undersöker alltså de överordnades normer och hur dessa kan förändras för att 
motverka underordning. Som svenskfödd, medelklass, välutbildad, heterosexuell är 
jag en del av den priviligierade grupp människor som i hög grad gynnas av dessa 
värden och normer, men påverkas också negativt av dem. Det betyder att jag är 
formad av dem men också ifrågasätter och diskuterar dem inifrån. Som Grace Ji-
Sun Kim och Susan Shaw uttrycker det: “As a theological method, intersectionality 
presumes that each of us does theology from a social location that has influence (of 
which we are sometimes aware and sometimes not) on our theologies.”69 Jag menar 
dock att en relationell förståelse som den jag vill framföra kan skapa förändring för 

 
67 Sallie McFague, Models of God: Theology for an Ecological, Nuclear Age (Philadelphia: Fortress 

Press, 1987), xiv. 
68 Elisabeth Gerle, Sinnlighetens närvaro: Luther mellan kroppskult och kroppsförakt (Stockholm: 

Verbum, 2015), 227. 
69 Grace Ji-Sun Kim och Susan M. Shaw, Intersectional Theology: An Introductory Guide 

(Minneapolis, MN: Fortress Press, 2018), 41. 
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en bredare grupp, eftersom den relationella människosyn jag vill komma åt innebär 
ett annat sätt att förhålla sig till sin nästa och en annan prioritering av värden som 
kan leda till frigörelse. 

En intersektionell förståelse av makt och underordning finns alltså som ett 
grundantagande i den här avhandlingen även om det inte är omedelbart uppenbart i 
metodologiskt hänseende, eftersom intersektionalitetsperspektivet primärt är ett 
analysverktyg för att undersöka underordning, vilket inte är vad den här 
avhandlingen är ägnad åt. Hållningen går dock ut på att makt inte tillkommer eller 
fråntas människor på samma sätt utifrån att de tillhör vissa kategorier så som män 
eller heterosexuella. Istället handlar makt om vilken skärningspunkt mellan olika 
kategorier som en individ befinner sig i och hur dessa kategorier samspelar med 
varandra för att försvaga eller förstärka under- och överordning. Som Kim och Shaw 
uttrycker det: ”Intersectionality is a tool for analysis that takes into account the 
simultaneously experienced multiple social locations, identitites, and institutions 
that shape individual and collective experience within hierarchically structured 
systems of power and privilege.”70 De olika parametrarna samverkar till något mer 
och annat än bara summan av de enskilda delarna.  

1.3.2 Dialektiken mellan samhälle och teologi 
Jag har valt ett feministteologiskt problemområde som inte relaterar specifikt till 
kyrkan utan till en vidare diskussion om hur vi värderar människans relationalitet i 
Sverige. Detta påverkar hur jag tar mig an uppgiften. Det tillvägagångssätt en teolog 
väljer är alltid sammanlänkat med teologens egna teologiska utgångspunkter. Mika 
Vähäkangas pekar på detta när han skriver att ”[o]ur interpretations of creation, sin, 
redemption, grace, and so on, influence our choice of methodology. It seems that 
especially the way we conceive the relationship between creation and redemption 
or nature and grace is of pivotal importance for our choice and use of theological 
method.”71  

Till min grundhållning hör att skapelsen är uppenbart bristfällig eftersom den 
präglas av underordning men den är också god därför att Gud skapade den sådan. 
Synden, underordningen, hindrar inte att människan som skapad varelse kan stå i 
relation till och erfara det gudomliga. Människan kan inte sätta upp gränser för var 
och när detta sker. Därför uppfattar jag inte att det finns en strikt skiljelinje mellan 
samhälle och teologi, där det förra utgör problemet och det senare lösningen. 
Människans relationalitet och kunskapens relationalitet tar sig också uttryck i 
metoden för att bedriva teologi. Frågan om i vilken grad samhället som teologen 
befinner sig i är sekulariserat är, i detta hänseende, av liten vikt, eftersom den 
teologiska reflektionen är något som genomsyrar tänkarens hela liv och inte låter 
sig stoppas av fiktiva gränsdragningar mellan samhälle och teologi. Ett erkännande 

 
70 Kim och Shaw, Intersectional theology, 2. 
71 Vähäkangas, ”Modelling Contextualization in Theology”, 298. 
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av dessa förhållanden låter sig enbart göras utifrån uppfattningen att tänkandets 
flöde varken är enkelriktat eller avskärmat till ett särskilt område utan snarare 
fungerar som en konversation mellan olika aspekter av en helhet som rymmer både 
tanke, handling och känsla.  

Metodologiskt innebär detta att den kristna traditionen och Bibeln äger en särskild 
relevans för teologikonstruktionen i den här avhandlingen men att omvärlden, 
erfarenheten och förnuftet kan vara lika avgörande för de teologiska slutsatserna. 
Det är inom den kristna idétraditionen som diskussionen i avhandlingen förs, men 
svaret på frågan om vad som på ett hållbart sätt bidrar till mening och frigörelse 
arbetas fram i relation även till de andra dimensionerna. Det betyder att den svenska 
kontext som avhandlingen förhåller sig till inte enbart uppfattas som problematisk 
utan att den har något att bidra med till den teologiska gestaltningen. Likaså betyder 
det att teologin inte uppfattas som i besittning av svar som ska formuleras i relation 
till samhällssituationen, utan att den teologi som utvecklas bidrar med något nytt 
just därför att den relaterar till det svenska samhället. 

1.3.3 De fyra analysområdena 
Mer konkret tar jag mig an uppgiften att konstruera kontextuell teologi genom att 
diskutera de fyra områdena dualismkritik, liberalismkritik, kärlek och relationalitet 
samt frigörelsestrategier hos Keller, Coakley och Isherwood mot bakgrund av min 
analys av problemen i den svenska kontexten, för att på basis av det utveckla en 
fördjupad teologisk förståelse av beroende. Läsningen och analysen sker utifrån 
syftet att den ska vara mig behjälpligt i det konstruktiva arbetet med att tydliggöra 
beroendets teologiska betydelse i en bestämd kontext. I det avslutande kapitlet 
företar jag en teologisk konstruktion på grundval av de slutsatser som dragits i 
analysen av de tre teologerna. Den teologiska konstruktionen sker dock inte enbart 
i slutkapitlet. Varje kapitel avslutas med en diskussion där jag utvecklar de insikter 
jag har dragit från de tre teologerna i relation till min grundläggande förståelse av 
självet som narrativt beroende och till den specifika svenska kontexten. Dessa 
slutsatser tar jag sedan med mig till slutkapitlets diskussion om frigörelse och 
beroende. 

I viss mening kan man säga att diskussionen av liberalism i olika bemärkelser 
utgör den röda tråden i de områden som jag har valt att fokusera på hos Keller, 
Coakley och Isherwood. Det är i hög grad mot bakgrund av sin kritik av liberala 
tematiker som de tar avstånd från vissa teologiska hållningar så väl som utvecklar 
sina ståndpunkter. Likaså spelar det liberala en viktig roll i den svenska kontext som 
jag förhåller mig till. Av dessa anledningar anser jag det nödvändigt att inleda 
analysen i avhandlingen med ett kapitel som diskuterar komplexiteten i det 
mångfacetterade liberala arvet och visar på andra sidor av det än vad som ofta 
åsyftas med begreppet liberal. Detta kapitel utgör en fond för de övriga kapitlen och 
ett verktyg för analysen. En närmare precisering av de fyra analysområdena kan då 
vara på sin plats. Eftersom varje kapitel inleds med en beskrivning av temats 
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sammanhang, har jag här avstått från att upprepa dessa referenser för att avsnittet 
inte ska bli allt för ymnigt.  

Kritiken av dualistiskt tänkande har präglat den feministiska teologin genom hela 
dess historia. Begreppet dualism används här i filosofisk mening som uppfattningen 
att det finns två helt separerade väsen, det gudomliga och det skapade.72 
Ursprungligen uppstod kritiken av dualistisk metafysik för att feministteologer 
kunde se att detta tänkande bidrog till en hierarkisering och underordning i 
mänskligt liv. Uppfattningen att det gudomliga är överordnat det skapade hänger 
samman med en identifikation av det gudomliga med det manliga och därmed en 
överordning av det manliga över det kvinnliga. Denna dikotomi, det vill säga 
isärhållande och underordning av den ena parten, har också ett vidare sammanhang. 
Till det skapade och kvinnliga associeras också kroppen, naturen, känslor och 
relation medan sinnet, kulturen, rationalitet, och separation förknippas med det 
manliga och överordnade. Det finns av denna anledning en utbredd uppfattning i 
feministisk teologi om att dualistiskt eller dikotomt tänkande är oförenligt med 
frigörelse och att den metafysiska frågan om hur relationen mellan gudomligt och 
skapat ser ut måste avgöras på ett annat sätt. Kritiken av det dualistiska tänkandet 
och alternativen till detta utgör därför i många fall fundamentet för allt vidare 
teologiserande i feministisk teologi. Så är fallet när det gäller både Keller, 
Isherwood och Coakley, om än på mycket olika sätt. Anledningen till att detta 
område är viktigt att analysera för att bättre förstå komplexiteten i mänskligt 
beroende är dels att det bidrar till att destabilisera den dikotoma förståelsen av frihet 
och beroende som jag menar präglar den svenska samhällssituationen, dels att 
frågan om mänskligt beroende kräver en diskussion av metafysikens primat i 
feministisk teologi och dess relation till etiken. 
På samma sätt har en långtgående liberalismkritik blivit självskriven i feministisk 
teologi. Liberalismen anses hänga ihop med det dualistiska tänkandet på det sättet 
att dess värden är just de som det dualistiska tänkandet överordnar. Liberalismen 
anses förstå subjektet som rationellt, separat, autonomt och handlingskraftigt och 
privilegierar därmed män på bekostnad av kvinnor och de värden som inte ryms 
inom den. För många feministteologer är utgångspunkten snarare att människan är 
relationell, kringskuren i sin handlingsförmåga på grund av de maktstrukturer som 
gynnar exempelvis heterosexualitet, vithet, medelklass och den utan 
funktionsnedsättning och att människan är mer av en kännande varelse än en 
rationell. Det betyder att det liberala målet att jämlikhet ska grunda sig i ett 
gemensamt rationellt subjekt avfärdas till förmån för en uppfattning om frigörelse 
som något som grundar sig i människors olikheter. Både Coakley, Keller och 
Isherwood deltar, om än på lite olika sätt, i kritiken av det liberala. Eftersom 
avståndstagandet gentemot det liberala i så hög grad genomsyrar idén om vad det 
innebär att vara människa och att sträva efter frigörelse i feministisk teologi är det 

 
72 Dualism är också ett religionsvetenskapligt begrepp som åsyftar tanken att det finns två krafter 

som styr världen som antingen kompletterar varandra, och därmed behöver vara i balans, eller 
står i strid med varandra, som en ond och god makt. Det är inte vad som avses här. 
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nödvändigt att närmare granska premisserna för detta för att utröna vilken betydelse 
hållningen till liberalism har för frågan om beroende. Jag menar att 
liberalismbegreppet är långt mer komplext än vad som vanligen medges i kritiken 
av det, och i en teologi som betonar beroende utan att uppfatta det som diametralt 
motsatt till frihet och frigörelse behöver liberalismbegreppets många dimensioner 
tydliggöras. Detta är inte minst viktigt därför att den typ av liberalism som präglar 
det nordamerikanska samhället är så olik den liberalism som präglat den svenska 
jämställdhetskampen och därmed kan denna kritik inte per automatik överföras hit. 
Jag menar snarare att beroendet måste förstås i förhållande till de positiva sidor av 
frihet som svenskt samhällsliv uppvisar, varför en särskild feministisk teologi för 
denna kontext är påkallad.  

Inom feministisk teologi har det alltså utvecklats en relationell syn på människan 
och en betoning av människan som en älskande varelse. Förståelsen av kärlek i 
feministisk teologi vänder sig i hög grad emot en ensidig förståelse av kristen kärlek 
som agapeisk (efter grekiskans agape), det vill säga självutgivande. Istället har man 
allt mer kommit att betona den erotiska, längtande eller begärande kärleken (efter 
grekiskans eros), och vikten av en sådan sammandragande kraft för att kärleken inte 
ska bli passionslös och för att idealet om självutgivande inte ska fungera som en 
underordnande kraft gentemot framför allt kvinnor som redan bär en stor del av 
ansvaret för det reproduktiva arbetet i form av barnalstrande och det dagliga arbetet 
för överlevnad och omsorg. Ett erotiskt kärleksbegrepp som betonar längtan har 
under de senaste decennierna kommit att dominera i feministisk teologi, vilket också 
innebär att debatten om det platonska i teologin blivit framskjuten. Kärlek i form av 
begär spelar en helt avgörande roll i Coakleys, Isherwoods och Kellers uppfattning 
om frigörelse, vilket också aktualiserar förståelsen av arvet från Platon in i teologin. 
Diskussionen om beroende måste förhålla sig till relationalitet och kärleksbegrepp 
i feministisk teologi, dels för att denna utveckling bidrar med många viktiga 
synvinklar som belyser människans beroende som konstruktivt och inte enbart 
destruktivt, dels för att det är nödvändigt att avgöra vilken typ av kärleksförståelse 
som gagnar utvecklingen av ett beroendebegrepp för den svenska kontexten.  

Det sista analysområdet rör uppfattningen om frigörelse och strategierna för att 
nå den. Feministiska teologier hämtar sin drivkraft i längtan efter andra och mer 
rättvisa samhällsförhållanden och har därför alltid låtit konsekvenserna av teologin 
utgöra riktpunkten, snarare än att låta troheten till en viss tolkning av Bibeln eller 
traditionen vara den överordnade auktoriteten. En teologi förstås som sann eller 
riktig då den bidrar till frigörelse i den kontext som den verkar. Också den motsatta 
riktningen lyfts fram i feministiska teologier i påståendet att religiösa praktiker 
inverkar på människors föreställningar. Med andra ord föreskriver feministiska 
teologier både alternativa sätt att tolka teologi och att handla men ständigt i syfte att 
åstadkomma konkret förändring i människors liv. Detta är också fallet ifråga om 
Isherwood, Coakley och Keller. Deras strategier är radikalt olika men syftar alla till 
att utifrån en relationell förståelse av människan söka konkret frigörelse. Min 
uppfattning att ett erkännande av ett konstruktivt beroende är nödvändigt för 
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frigörelseprocessen utvecklas sedan i slutkapitlet i relation till de strategier som 
Coakley, Isherwood och Keller föreslår. 

De fyra analysområdena bearbetas inte på exakt samma sätt. Istället tar jag hänsyn 
till hur varje tema gestaltar sig hos respektive teolog och hur de gestaltar sig i 
förhållande till varandra. Framställningsformen skiftar alltså så att temats karaktär 
får avgöra hur och i vilken ordning teologerna presenteras. Det betyder att 
teologerna presenteras och diskuteras i olika ordning, ibland enskilt och ibland i 
relation till varandra. Eftersom vissa områden utgör en större andel hos endera 
teologen och en mindre hos en annan kan omfattningen av analysen av respektive 
teolog dessutom skifta över kapitlen.  

1.3.4 Teologikonstruktionens process 
Den relationella förståelse av människan som jag antar i den här avhandlingen 
innebär att även kunskapen förstås som relationellt skapad. Människans 
kunskapande sker alltid i förhållande till den tradition hon står i, det vill säga till det 
tänkande som skett tidigare, men också till människans övriga relationer till sig 
själv, världen, andra och till Gud. Ingen förståelse, och därmed inte heller någon 
sanning, är möjlig utanför detta nätverk. När Gadamer framhåller att människans 
tänkande alltid sker i traditionen förstår jag det som ett annat sätt att uttrycka en del 
av det som i feministteologin omtalas som människans relationalitet.73 Vad teologer 
som exempelvis Carter Heyward är ute efter är nämligen att människan alltid är 
invävd i ett sammanhang av relationer som ger upphov till självet och att människan 
inte existerar separat från dessa.74 I förlängningen av detta måste också tänkandet 
förstås som relationellt, eftersom ingenting av det som självet gör kan förstås som 
fritt från andra. Självet kommer till genom dessa relationer liksom att självet tänker 
genom dessa relationer. Det betyder att utbytet mellan olika ståndpunkter för 
förståelsen framåt på ett sätt som inte vore möjligt utan detta utbyte. Människan 
förstår och skapar mening genom en kollektiv dialektisk process. Detta är 
anledningen till att jag tänker med hjälp av och utifrån den feministteologiska 
tradition som jag själv står i, trots att den i hög grad är präglad av helt andra 
situationer än den svenska och jag inte okritiskt omfamnar den. Likaså tänker jag i 
relation till samhällskontexten i Sverige, trots att jag på flera sätt är kritisk också till 
den. 

Detta förhållningssät ligger på flera sätt nära det som George Pattison kallar för 
”dialogism”. De som följer en sådan process  

recognize that the point of view they seek to represent and promote cannot be realized 
apart from the process of dialogue. As the dialogical thinker sees it, meaning is not 
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something to be reached or established by reductively tracing the manifold beings 
and expressions back to abstract first principles or to some simple primordial 
experience. It is instead seen as all the more meaningful, the more it is enriched by 
the accumulation of perspectives and experiences brought to it by the other 
participants in the dialogical process.75 

Dialogismen utgör alltså en ofullgången dialektik som inte strävar efter en 
hegeliansk syntes utan framhåller det mångfacetterade, eftersom ”it allows the 
simultaneous presence of a number of diverse voices that cannot necessarily be 
synthesized into a unitary whole”.76 I dialogen finns en preliminaritet som innebär 
att det inte finns några slutgiltiga slutsatser och att tänkandet är en öppen process 
som hela tiden fortskrider.77 Ett dialogiskt förhållningssätt innebär också en 
medvetenhet om att det egna perspektivet är ofullständigt men att det får presenteras 
utifrån de förutsättningar som tänkaren har, att dialogen alltid är situerad.78 Dialogen 
söker också anknytningspunkter utan att på ett förenklat sätt se identifikationer. I 
slutändan innebär det att ”truth is not the kind of thing that can ever be established 
without our active involvement”.79 Dialogismen är dock inte en postmetafysisk 
hållning, enligt Pattison, och det är inte heller en ideologiskt styrd skolbildning, som 
avgränsar sig mot andra genom tydliga ställningstaganden om vad som skiljer dem 
från andra riktningar, om hur historien ska förstås eller vad framtiden innebär. 
Dialogismen är mer en fråga om form och stil, det vill säga öppenhet gentemot 
texten, samtalspartnern, framtiden och historien.80 Detta är av stor betydelse i min 
dialog med Keller, Coakley och Isherwood, eftersom det är ett värde i sig att låta 
mångfalden i feministisk teologi träda fram. Att jag är kritisk till en del av deras 
hållningar utesluter inte att en del av deras tänkande skulle kunna värderas på andra 
sätt i relation till andra frågor och andra sammanhang. 

Det innebär dock inte att det dialogiska förhållningssättet är relativistiskt. Det 
finns bättre och sämre argument hos alla inblandade parter, vilket innebär att både 
kritik och självkritik är nödvändigt. Det innebär inte heller att dialogen är 
harmonisk. Att ta på allvar existensen av ständiga tolkningskonflikter innebär att 
utsätta sig för ovisshet eftersom ”dialogue represents the risk of measuring one’s 
hypothesis against that of another”.81 Ibland kan dialogen, som Werner Jeanrond 
uttrycker det, också bestå i ett gräl.82 Drivkraften i dialogen är snarare grundad i en 
etisk övertygelse om att alla måste bli hörda och att skolbildningar och 

 
75 Pattison, The End of Theology, 41. 
76 Pattison, The End of Theology, 42. 
77 Pattison, The End of Theology, 38 f. 
78 Pattison, The End of Theology, 35. 
79 Pattison, The End of Theology, 42. 
80 Pattison, The End of Theology, 38 f.  
81 Fernanda Henriques och Teresa Toldy, ”The Contribution of Ricoeur’s Hermeneutics to a Feminist 

Perspective of Postcolonial Theology”, i Feminist Explorations of Paul Ricoeur’s Philosophy, 
red. Annemie Halsema och Fernanda Henriques (Lanham: Lexington Books, 2016), 251. 

82 Werner G. Jeanrond, Kärlekens teologi, övers. Gunhild Winqvist Hollman (Stockholm: Verbum, 
2010), 45. 
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tanketraditioner som står långt ifrån den egna hållningen kan bidra till att förbättra 
den egna positionen. Detta kommer bli uppenbart i min dialog med Keller, Coakley 
och Isherwood. Dessa feministteologer är inte valda för att de representerar min 
egen position, utan för att de tillsammans målar upp ett feministteologiskt fält där 
dialog kan ske och mot vilket min egen position kan utmejslas. Genom att lyfta fram 
vars och ens tänkande, relatera dem till varandra och diskutera dem sker en dialog 
som leder vidare till en annan feministisk teologi. Utifrån utgångspunkten att 
Sverige präglas av en annan form av liberalism än den som dessa teologer relaterar 
till är det viktig att diskutera hur de både kan ge bidrag till men också behöver 
kritiseras utifrån en svensk kontext.  

Det är viktigt att framhålla att den teologiska konstruktionen också tar form i 
relation till det som jag argumenterar mot hos Coakley, Isherwood och Keller och 
att jag alltså även i detta avseende är beroende av diskussionen med dem. I 
feministisk teologi diskuteras mänskligt beroende antingen i termer av 
interdependens, ömsesidigt beroende, vilket uppfattas som något positivt, eller i 
form av kvinnors destruktiva beroende av män. Få feministteologer diskuterar 
beroendets komplexitet utanför denna schablon och framför allt inte i relation till 
den bakgrundsproblematik som jag gör här. Det hör därför till den här 
avhandlingens metodologiska grepp att diskutera hur befintlig feministisk teologi 
ändå kan bidra till att utveckla en fördjupad förståelse av mänskligt beroende i dessa 
specifika omständigheter. Ytterst är det naturligtvis jag som styr denna dialog, 
eftersom det är jag som sätter agendan för den genom mitt syfte med avhandlingen 
och valet av frågor som jag menar är relevanta att diskutera för att uppnå syftet. På 
det viset befinner jag mig i en maktposition som kräver att jag gör mitt yttersta för 
att göra rättvisa åt texterna, eftersom det är just texter jag går i dialog med och inte 
personer.83 Här är det också viktigt att understryka att dialogen mellan Keller, 
Isherwood och Coakley alltid är min konstruktion, eftersom de inte explicit 
diskuterar med varandra.84 

Samtidigt är det viktigt att framhålla att texten sätter begränsningar för 
tolkningen. Ricoeur betonar att tolkningsprocessen inbegriper en transformation av 
tolkaren. Vad som sker är att texten presenterar en värld för tolkaren. Det 
destabiliserade subjektet väljer således inte tolkning, utan i läsningen utsätts 
tolkaren för det ”främmande”.85 Genom mötet med det främmande tvingas tolkaren 
konfrontera sina illusioner, att idka självkritik, det vill säga avstå från att söka 
självbekräftelse och försöka lägga texten under sig och istället låta texten påverka 
och därmed ta emot sitt själv ur texten. I mötet mellan tolkarens förförståelse och 

 
83 Ricoeur framhåller att texter är distanserade från sina författare genom att de erhåller en semantisk 

autonomi. För en genomgång av vad som skiljer talad och skriven diskurs åt se Paul Ricoeur, 
Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning (Fort Worth, Tex: Texas Christian 
University Press, 1976), 25 ff. 

84 Denna dialogiska metod har en viss affinitet med Karin Sporres syn på samtalet. Sporre, Först när 
vi får ansikten, 27 f. 

85 Paul Ricœur, Homo capax: Texter av Paul Ricoeur om etik och filosofisk antropologi, red. Bengt 
Kristensson Uggla, övers. Eva Backelin (Göteborg: Daidalos, 2011), 45. 
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det främmande kan förklaringar som ger ny förståelse uppstå. Hermeneutikens 
metodik är alltså en fråga om att förhandla med sig själv och det annorlunda, att 
nötas mot det som inte omedelbart faller på plats inom självet och känns bekvämt. 
Som Grau påpkear kan tolkningen bli ödmjuk om den ses som polyvalent, som en 
övning och som tillfällig.86 Grau menar att teologisk hermeneutik ”has aspects of 
the art and skill of negotiating exchanges, connections, and differences (and 
presences/absences) between and among God/s and humans, between cultures, 
times, places, ecosystems, and so forth”.87 Den akademiska läsningen innebär 
därmed att man förhåller sig både kritisk och självkritisk, både kan avfärda och ta 
till sig, men alltid är beredd att förändras. Jag skulle vilja beskriva det som en slags 
djuphavsdykning i texterna, att långsamt sänka sig ned i dem och låta sig omslutas 
av dem utan att släppa det rep som för dykaren är livsnödvändigt för att komma upp 
till ytan igen, det vill säga den röda tråd som i detta fall frigörelse i beroende utgör. 
På så sätt kan texterna avvinnas ett konstruktivt material för den specifika kontexten. 
Därför är tolkningen ett sorts spel mellan tolkaren och texten där båda parter är lika 
avgörande för tolkningen.88 Den självkritiska dimensionen innebär alltså att jag i 
läsningen tvingas slipa på min egen förförståelse och uppfattning i relation till 
Isherwood, Coakley och Keller.  

1.3.5 Feministteologiskt förhållningssätt till Bibeln 
Ett hermeneutiskt dialogiskt förhållningssätt utgår alltså ifrån att traditionen, i 
meningen det samlade men mångfaldiga tänkandet inom en viss tradition, är det som 
man tänker utifrån och i relation till. I den kristna traditionen har Bibeln naturligtvis 
en central roll och det är därför naturligt att Bibeln ingår i den teologiska dialogen. 
Feministisk exegetik och systematisk teologi har genom kritiska läsningar visat på 
den androcentriska och misogyna grund som många av texterna vilar på och de 
konsekvenser som detta har fått i form av underordning.89 Av denna anledning 
menar en del feministteologer att Bibeln är destruktiv för kvinnor och obrukbar i 

 
86 Den hermeneutik jag här beskriver är inte postkolonial i meningen att den syftar till att 

dekonstruera koloniala tolkningsmönster eller bygger på postkolonial teoribildning. Vad jag här 
försöker beskriva är snarast hermeneutikens möjlighet att vara antikolonial till sin karaktär och 
därför inte strida mot postkoloniala syften även när det inte explicit används så. Som Grau 
mycket riktigt påpekar så är det därför nödvändigt att lyfta fram att den hermeneutiska 
traditionen, som avhängig upplysningstänkandet, springer ur de möten med andras texter och 
tänkande som skedde genom de koloniala erövringar som européerna gjorde. Hermeneutiken 
måste avsäga sig tanken på dess arv som strikt europeiskt och på nytt låta sig utvecklas genom 
gränsöverskridande influenser. Grau, Refiguring Theological Hermeneutics, 17. 

87 Grau, Refiguring Theological Hermeneutics, 6. 
88 Ricœur, Homo capax, 43 ff. 
89 Jorunn Økland, ”Feminist Reception of the New Testament: A Critical Reception”, i The New 

Testament as Reception, red. Mogens Müller och Henrik Tronier (London: Sheffield Academic 
Press, 2002), 135 f. 
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frigörelsearbetet.90 Samtidigt har andra feministteologer pekat på den 
emancipatoriska kraft som kan utvinnas ur vissa texter.91 Historiskt sett har Bibeln 

 
90 Det är ofrånkomligen så att de bibliska texterna ger uttryck för patriarkala och misogyna 

förhållanden och värderingar. Det har lett somliga feministteologer till att ta avstånd från Bibeln i 
större eller mindre grad. Elisabeth Cady Stantons The Woman’s Bible (1895, 1898) ger uttryck 
för en sådan hållning med kommentarer till bibeltexter som påverkar synen på kvinnor. Hennes 
övertygelse var att Jesu undervisning stod för en radikal jämlikhet i motsats till kyrkans 
patriarkala läror och att Bibeln var ett uttryck för mäns försök att hålla kvinnor nere och inte ord 
inspirerade av Gud. Carolyn Gifford De Swarte, ”Politicizing the Sacred Texts: Elizabeth Cady 
Stanton and The Woman’s Bible”, i Searching the Scriptures. Volume 1: A Feminist Introduction, 
red. Elisabeth Schüssler Fiorenza (London: SCM Press, 1994), 53 ff. I vår tid har postkristna 
feministteologer som Mary Daly samma uppfattning om att Bibeln är ett patriarkalt redskap för 
att förtrycka kvinnor och därför helt vänt sig mot möjligheten att använda Bibeln i frigörelsesyfte. 
Hon menar att ”the medium is the message”, det vill säga att språket konstruerar verkligheten och 
att det därför inte går att frigöra ett feministiskt budskap från texter genompyrda av patriarkala 
värderingar. Mary Daly, The Church and the Second Sex, New ed. with the feminist postchristian 
introduction and new archaic afterwords by the author (Boston, Mass.: Beacon, 1999).  

91 Bibeln spelade en central roll under emancipationssträvandena under slutet av 1800-talet och kring 
sekelskriftet. I Sverige ansågs det nödvändigt att bedriva frigörelsekampen inom ramen för vad 
kyrkan kunde godta för att nå framgång, varför en exegetisk kritik av dogmatiken blev 
avgörande. Företrädare som Sophie Adlersparre menade att den gammaltestamentliga 
kvinnosynen var orsaken till att kvinnor underordnades män och att det fanns en grund för 
frigörelse i evangeliet, inte bara bortom historien utan i den. Inger Hammar, Emancipation och 
religion: Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860-1900 
(Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1999), 23, 130 ff. I USA fanns en liknande hållning. 
Slaverimotståndarna Angelina och Sarah Grimké argumenterade för frigörelse från både slaveri 
och kvinnorförtryck genom att hänvisa till bibeltexter som motsade detta i både Gamla och Nya 
testamentet, men menade att budskapet om jämlikhet var framträdande framför allt i Jesu 
undervisning. Motståndare och förespråkare ställde olika texter emot varandra men 
frigörelseförkämparna menade att Bibeln skulle läsas utifrån dess övergripande budskap om 
frihet från förtryck. Carolyn Gifford De Swarte, ”American Women and the Bible: The Nature of 
Woman as Hermeneutical Issue”, i Feminist Perspectives on Biblical Scholarship, red. Adela 
Yarbro Collins, Biblical scholarship in North America, no. 10 (Chico, California: Scholars Press, 
1985), 16 ff. På liknande sätt finns från 1960-talet och framåt bibliska feministteologer som 
menar att det inte är bibeltexterna som är underordnande utan tolkningarna av dem.  Se Pamela 
Cochran, Evangelical Feminism: A History (New York: New York University Press, 
2005).Revisionistiska feminister som Phyllis Trible menar att bibeltexterna är patriarkalt färgade 
därför att de tillkommit i patriarkala samhällen men att det är möljigt att lösgöra det frigörande 
budskapet från dess historiska kontext. Genom feministiskt informerad exegetik kan frigörande 
spår i texterna återvinnas och därför behöver inte teologin bestämmas av att texterna är 
patriarkala. Phyllis Trible, God and the Rhetoric of Sexuality, Overtures to biblical theology 2 
(Philadelphia: Fortress Press, 1978), 202. Den befrielseteologiska feminismen har å sin sida 
erkänt det djupt problematiska med att de patriarkala texterna aldrig kan avklädas sin 
underordnande ideologi. Samtidigt menar de att huvudbudskapet i Bibeln är frälsningen inte bara 
bortom historien utan även i den innevarande världen. Därför finns det olika stråk i det bibliska 
arvet som kan bidra till frigörelse här och nu. Hos Letty Russell utgör frälsningen Kristus 
bibringar även i denna värld ”the liberating core of the Christian faith”. Letty M. Russell, Human 
Liberation in a Feminist Perspective: A Theology (Philadelphia: The Westminster Press, 1974), 
79. För Radford Ruether är det profettraditionen som bildar centrum för en feministisk 
befrielseteologi. Ruether, Sexism and God-talk, 22 ff. Schüssler Fiorenza vill återta det som 
faktiskt finns av kvinnors agerande i historien bortom de patriarkala texterna i ”discipleship of 
equals” kring Jesus. Elisabeth Schüssler Fiorenza, In Memory of Her: A Feminist Theological 
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bidragit till både förtryck och frigörelse, som Elisabeth Schüssler Fiorenza påpekar: 
”From the nineteenth into the twentieth and now twenty-first centuries the Bible has 
been used both as a weapon against emancipatory struggles for equal citizenship in 
society and church and as a resource for emancipatory struggles for liberation.”92 
Det finns alltså en diskussion om huruvida Bibeln kan legitimera kvinnors frigörelse 
idag eller om Bibeln genom sin tillkomst i patriarkala samhällen är ohjälpligt 
underordnande och därmed ett hinder snarare än en hjälp i frigörelsesträvanden.  

I den här avhandlingen intar jag hållningen att det varken går att komma bakom 
texten till någon förment jämlik Jesusrörelse eller finna några patriarkalt obesudlade 
texter att ställa upp som norm eller centrum för bibeltolkningen. Det finns ingen 
magisk, arkimedisk punkt att hänga upp en feministisk teologi på, oavsett om det 
gäller Bibeln eller den övriga kristna traditionen. Det beror på flera förhållanden 
som exegeten Hanna Stenström uppmärksammar. Ett är att det inte fanns någon 
ursprunglig jämlik kristendom även om kvinnor kunde ha ledande positioner inom 
de patriarkala ramar som styrde de kristna församlingarna.93 Exegeten Lone Fatum 
framhåller detta: 

Indeed, neither androcentric bias nor patriarchal order originated with Christianity; 
yet both have been mediated and institutionalized effectively as part of Christian 
tradition, not only in its historical presentation and relative social praxis but also in 
its religious and moral implications and theological substance.94 

Inte heller har det funnits någon enhetlig ursprunglig kristendom. Redan från början 
pågick diskussioner mellan olika teologiska hållningar. Bland annat orsakade 
kvinnors ledarpositioner konflikter och olika uppfattningar om tron redan från 
början. Vidare är inte förhållandena för kvinnor i allmänhet eller specifika kvinnors 
historia tillgänglig för oss, eftersom all kunskap vi har tillgång till är förmedlad 
genom en patriarkal diskurs.95 Det går därför inte heller att lösgöra ett kristet 
emancipatoriskt och historiskt grundat budskap från de historiska texterna, eftersom 
kristendomen är en produkt av patriarkala förhållanden och diskurser som texterna 
fortsatt reproducerar. Som Virginia Burrus framhåller använder vi våra 
genuskategorier för att analysera historiska texter, men texterna och det hierarkiska 

 
Reconstruction of Christian Origins, 10th anniversary ed (1983; repr., New York: Crossroad, 
1994), 28 ff. 

92 Elisabeth Schüssler Fiorenza, Democratizing Biblical Studies: Toward an Emancipatory 
Educational Space (Louisville, Ky: Westminster John Knox Press, 2009), 12. 

93 Hanna Stenström, ”’Kvinna - se familj’: Om den bibliska historiens betydelse för nutida teologi”, i 
Var kan vi finna en nådig Gud? Om könsmaktsordning i kyrka och teologi, red. Anne-Louise 
Eriksson (Uppsala: Uppsala University, Department of Theology, 2002), 22.  Detta till trots är det 
en viktig exegetisk uppgift att historisera och kontextualisera en text som används för att 
underordna kvinnor idag “and thus decenter it from its historically elevated position”. Økland, 
”Feminist Reception of the New Testament: A Critical Reception”, 135. 

94 Lone Fatum, ”1 Thessalonians”, i Searching the Scriptures. Volume 2: A Feminist Commentary, 
red. Elisabeth Schüssler Fiorenza (London: SCM Press, 1995), 251. 

95 Stenström, ”Kvinna - se familj”, 15, 28. 
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tänkandandet har redan format vår förståelse av genus.96 Kan man då använda denna 
konstruktion för att undergräva det överordnade? Det innebär också ett problem för 
den kvinna som befinner sig i ett trosmässigt eller teologiskt förhållande till Bibeln 
eftersom, som Jorunn Økland uttrycker det, ”on the one hand the Bible gives her a 
cultural and religious identity; the Bible is an authority in the sense that she stands 
in a continuing discourse with it – if not, she would neither know who she is nor 
where she comes from. On the other hand, as a woman, the Bible denies her an 
identity as fully human”.97 Mot bakgrund av detta är det orimligt att försöka 
legitimera dagens förhållanden genom en hänvisning till historien, eftersom det inte 
finns något av androcentrism och patriarkalism obesudlat och entydigt budskap. 98 
Feministisk teologi måste därför ha sin norm, inte i historien eller en transcendent 
sanning, utan i den utsträckning som den leder till frigörelse och mening. 

Med Øklands perspektiv utgör bibeltexterna en del av det arv som kristen teologi 
måste förhålla sig till, gå i dialog med, eftersom man inte kan undkomma dem. Det 
betyder att man har valt att nötas mot en pluralistisk tradition som kan ge insikter 
och förståelse men där delar måste avfärdas eller omtolkas ibland, allt i syfte att 
söka mening och frigörelse. Den hållning jag anlägger här ligger därför i linje med 
det författarna till boken Öppningar beskriver så här: 

Vad vi kan känna igen är att människorna i de berättelser, profetior, brev och dikter 
som vi möter i bibeln, precis som vi, brottades med sina liv. De försökte förstå vad 
meningen var med det som hände dem i livet, vilka de själva var och hur de borde 
leva. De tvivlade och trodde på Gud, älskade och fruktade Gud, hoppades, liksom de 
flesta av oss, på att livet finns inneslutet i något som inte bara är slump.99 

Det är när kampen att tyda livet får en genklang i en bibeltext som texten får en 
auktoritativ ställning. Det blir möjligt att upprätta en dialog, som fungerar i den 
specifika kontexten. I feministisk teologi har detta ofta skett i förhållande till Höga 
visan, profetlitteraturen, vishetstraditionen och evangelierna.100 På senare år har 

 
96 Virginia Burrus, ”Mapping as Metamorphosis: Initial Reflections on Gender and Ancient 

Religious Discourses”, i Mapping Gender in Ancient Religious Discourses, red. Todd Penner och 
Caroline Vander Stichele (Leiden: Brill, 2007), 1 ff. 

97 Økland, ”Feminist Reception of the New Testament: A Critical Reception”, 132. 
98 Fatum, ”1 Thessalonians”, 252. Jag håller med Fatum om att den feministteologi som söker 

legitimitet i historien riskerar att bli apologetisk och därmed blind för att även texter som ytligt 
sett framstår som feministiskt brukbara är produkter av en patriarkal kultur och därmed kräver en 
närmare exegetisk undersökning och svårligen kan antas ge uttryck för våra samtida 
jämställdhetssträvanden. Lone Fatum, ”Image of God and Glory of Man: Women in the Pauline 
Congregations”, i Image of God and Gender Models in Judaeo-Christian Tradition, red. Kari 
Elisabeth Børresen (Oslo: Solum Forlag A/S, 1991), 59 ff, 86 och not 9. 

99 Anne-Louise Eriksson m.fl., Öppningar: Möten med Bibeln (Nora: Nya Doxa, 2004), 154. 
100 Exempelvis framhåller Ruether profettraditionen som en diskurs som kan nyttjas för kvinnors 

frigörelse. Ruether, Sexism and God-talk. Rita Nakashima Brock använder sig av 
Markusevangeliet i konstruktionen av erotisk teologi. Rita Nakashima Brock, Journeys by Heart: 
A Christology of Erotic Power (New York: Crossroad, 1988). Elizabeth Johnson framhåller Sofia 
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dock mystiken kommit att spela en allt större roll i den feministiska teologin, vilket 
också är tydligt hos Keller, Coakley och Isherwood. Att det erotiska framhålls som 
en avgörande del av teologin innebär att det platonska arvet i kristendomen har 
kommit att ta ett stort utrymme. Den obalans som jag uppfattar att detta leder till 
menar jag motiverar att det hebreiska arvet på nytt behöver lyftas fram.  

Jag har valt att göra det genom att i kapitel 6 och 7 diskutera Predikarens, 
Qoheleths, livssyn, eftersom Qoheleth speglar en annan syn på människans 
situation, frigörelsesträvan och vishet än den platonska, en uppfattning som också 
genljuder i den narrativa förståelsen av beroende som är grundläggande i den här 
avhandlingen och den förståelse av frigörelse som jag utvecklar utifrån den. 
Qoheleth är utifrån en feministisk synpunkt på flera sätt ett besvärligt val. Han 
tillhörde sannolikt eliten i Jerusalem och talar till en manlig publik, möjligen som 
lärare.101 Berättaren tycks inte bara uttala sig direkt misogynt i 7:27-29, vilket 
exegeter har olika uppfattningar om.102 Han har också perspektivet hos en 
priviligierad man som äger både djur, tjänare och kvinnor och han beklagar sig över 
att de inte ger honom mening. Hans priviligierade position ger honom dessutom 
möjlighet att välja att arbeta och festa, eller att avstå. Somliga feministiska uttolkare, 
som exempelvis Carole Fontaine, uppfattar därför att texten präglas av förakt för 
kvinnor, socialt underordnade och naturen och menar därför att hans text är 
androcentrisk, elitistisk och självupptagen.103  

Att avfärda Predikaren som helhet av dessa skäl vore dock alltför lättvindigt. Som 
flera feministiska exegeter påpekar ger han uttryck för en i sin tid radikal livssyn 
som har något att tillföra feministisk teologi. Författaren är den i den hebreiska 
bibeln som tydligast tar avstånd från den retributiva teologi som dominerar den för 
övrigt, där det förväntas att de som gör gott lönas med gott och de som gör ont med 

 
som vishetstradition genom hela Bibeln. Elizabeth A. Johnson, She Who Is: The Mystery of God 
in Feminist Theological Discourse (New York: Crossroad, 1992). 

101 Carole R. Fontaine, ”Ecclesiastes”, i The Women’s Bible Commentary, red. Carol A. Newsom och 
Sharon H. Ringe (London: SPCK ; Westminster/John Knox Press, 1992), 153. 

102 Det finns olika uppfattningar om huruvida Qoheleths utsagor i dessa verser är uttryck för 
misogyni eller ej. Fontaine påpekar att texten är mycket svårtolkad, eftersom den är full av 
grammatiska och syntaktiska oklarheter och andra tvetydigheter, varför en klar bild av vad 
förattaren åsyftar med dessa verser är omöljigt att åstadkomma. Några exegeter menar att det är 
olika röster i texten som diskuterar med varandra. Andra menar att den snärjande kvinnan som är 
bittrare än döden inte behöver vara ett uttryck för en allmän kvinnosyn utan utgör en varning till 
unga, rika män att inte låta snärja sig av lycksökerskor. Vidare kan det vara ett uttryck för 
författarens eget misslyckande att finna en fru. Fontaine själv menar dock att texten genom 
historien har tolkats i enlighet med ”the ’plain sense’”, vilket haft negativa följder för kvinnor i 
olika kontexter. Kulmen av den här receptionshistorien finns i Malleus Maleficarum, den 
instruktionsbok som hade störst påverkan på häxprocesserna, med genomslag i hela Europa från 
slutet av 1400-talet och långt in på 1600-talet. Där används Predikaren för att sanktionera tortyr 
och avrättning av påstådda häxor. Carole R. Fontaine, ”’Many Devices’ (Qoheleth 7:23-8:1): 
Qoheleth, Misogyny and the Malleus Maleficarum”, i Wisdom and Psalms: A Feminist 
Companion to the Bible, red. Athalya Brenner och Carole R. Fontaine (Sheffield: Sheffield 
Academic Press, 1998), 137–68. 

103 Fontaine, ”Ecclesiastes”, 153 f. 
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ont.104 Elaine Phillips framhåller också att Predikaren, trots sin upphöjda position, 
kan skapa återklang hos den förtryckta, eftersom han ”unquestionably speaks to the 
frustrating and tedious nature of much of life, the anguish over the brevity of life 
and finality of death, and the pain of incessant injustice”.105 Detta kan slå an därför 
att erfarenheten av att missförhållanden inte åtgärdas och skyldiga inte hålls 
ansvariga kanske är som mest framträdande bland underordnade. Några teologiska 
övertygelser hos Predikaren knyter också an till denna avhandling. Madipoane 
Masenya menar att ”[t]he notion that humans are intimately connected with God 
even when we do not fully understand it appeals to feminist interpreters because 
such a theology does not view God as distant and uninvolved”.106 Människan 
behöver alltså inte förstå sin relation till Gud för att ha en relation till Gud. Att 
Predikaren förhåller sig på ett livsbejakande sätt till det förkroppsligade livet är en 
annan teologisk hållpunkt som stämmer överens med mina utgångspunkter, något 
som får Fontaine att hävda att ”his guardedly positive valuation of the pleasures or 
the natural world and the body is a precursor of feminist theology”.107 

Avgörande för att Predikaren har något att bidra med till feministisk teologi i den 
här avhandlingen är dock att hans förhållningssätt anknyter till den feministiska 
metod jag anlägger, där det inte i första hand är analys av genus och makt i teologin 
som utgör drivkraften utan strävan att konstruera teologi genom att lyfta fram andra 
värden än de patriarkalt underordnande, på grundval av erfarenheten av denna 
underordning i en viss kontext. Predikaren betonar nämligen den personliga 
erfarenhetens betydelse för livssynen och kritiserar sin samtids värderingar utifrån 
den. Det blir tydligt genom den återkommande frasen ”jag såg”, som följs av en 
samtidsskildring. Som Kathleen O’Connor skriver: ”Experience catalyzes his 
skepticism. What he sees about him and what he observes to be true on the basis of 
his own experience contradict the teachings of conventional wisdom.”108 Den 
vedertagna visdomen, som exempelvis uttrycks i Ordspråksboken, utgörs av den 
vedergällningsteologi som Predikaren tar avstånd ifrån. Slutligen kan tilläggas att 
metoden att tala ur ett medelklassperspektiv till ett medelklassperspektiv, det vill 
säga från och till de priviligierade, som grundlägger denna avhandling också 
motiverar att relatera till en text skriven under liknande förhållanden. Predikaren 
hakar i ambitionen att blottlägga normer som styr de priviligierades sfär och föreslå 
andra värden. 

 
104 Madipoane (ngwan’a Mphahlele) Masenya, ”Sitting around the Fireplace at Wisdom’s House: A 

Review of Feminist Studies on Proverbs, Job, and Qoheleth”, i Feminist Interpretation of the 
Hebrew Bible in Retrospect: Volume I: Biblical Books, red. Susanne Scholz (Sheffield: Sheffield 
Phoenix Press, 2017), 245. 

105 Elaine A. Phillips, ”Ecclesiastes”, i The IVP Women’s Bible Commentary, red. Catherine Clark 
Kroeger och Mary J. Evans (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2002), 341. 

106 Masenya, ”Sitting around the Fireplace at Wisdom’s House”, 247. 
107 Fontaine, ”Ecclesiastes”, 154. 
108 Kathleen M. O’Connor, The Wisdom Literature (Collegeville, Minn.: The Liturgical Press, 1990), 

115. 



52 

I kapitel 5 använder jag mig också av en lukasperikop, Luk 6:27-36, för att belysa 
spänningen mellan kärlek och rättvisa som är centralt i diskussionen av kärlek. Här 
sammanflätas den gyllene regeln med budet att älska sina fiender, vilket på ett 
illustrativt sätt åskådliggör både konflikten mellan kärlek och rättvisa och hur en 
dialektik dem emellan kan ta sig ut. 

1.3.6 Urval av dialogpartners 
En avgörande orsak till att Lisa Isherwood (1957-) är en av de feministteologer jag 
har valt att diskutera är att hon tydligt står i den feministteologiska relationella 
traditionen. Carter Heyward utgör en viktig inspirationskälla för Isherwood i sin 
konstruktion av mänsklig relationalitet som ömsesidig. Det anknyter alltså till min 
egen utgångspunkt i avhandlingen. Carter Heywards inflytande på Isherwood är 
tydligt också på flera andra plan. Heyward var en av dem som på allvar banade väg 
för att använda lesbiska perspektiv konstruktivt i teologin och sexualiteten intar hos 
Isherwood, liksom hos Heyward, en central plats. Likaså utgör kristologin det 
centrala teologiska locus som Isherwoods teologi är upphängd på, med en 
avgörande inspiration från Heywards dunamis-teologi.  

En annan orsak till att Isherwoods tänkande finns med som en dialogpartner i den 
här avhandlingen är att de reella, vardagliga och kroppsliga konsekvenserna av 
teologin i människors liv utgör drivkraften i Isherwoods tänkande. Undersökandet 
av de teologiska implikationerna av det samtida samhällets förhållande till mat, 
kroppsstorlek och sexualitet utgör navet i Isherwoods teologi. Människors 
erfarenheter, relaterade i sociologiska undersökningar och hennes egna erfarenheter, 
utgör fonden snarare än teoretiska resonemang. Isherwood uppfattar sig därför som 
feministisk befrielseteolog med kroppens befrielse i centrum, vilket gör att hon 
sällar sig till kroppsteologin i James Nelsons efterföljd.109 ”For me Christianity is 
about the flesh and blood reality of people’s lives in which co-creation and co-
redemption are lived out, so it follows that all manner of embodiment and embodied 
experience is a further unfolding of the divine/human reality that we live.”110 Detta 
fokus på teologins konsekvenser i det levda livet menar jag är högst relevant för en 
kontextuell teologi om beroende. 

Slutligen är det av vikt att ha med Isherwood i diskussionen eftersom hon hör till 
den queera teologin och uppvisar ett obevekligt avståndstagande från alla former av 
binära tankestrukturer. I Sverige har queerteori kommit att bli en dominerande 
teoribildning inom akademin och den har också fått en stark spridning utanför 
densamma genom normkritiken. Därför är det viktigt att låta den vara representerad 
i avhandlingen. Isherwoods teologi kan beskrivas som aktivistisk till sin karaktär 
och saknar, vad som framstår som avsiktligen, teoretiskt djup. Det är alltså inte i 

 
109 Se exempelvis Lisa Isherwood, The Fat Jesus: Feminist Explorations in Boundaries and 

Transgressions (London: Darton, Longman & Todd, 2007), 21 f. 
110 Isherwood, The Fat Jesus, 2. 
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första hand det att queerteorins argumentation skulle vara övertygande som utgör 
drivkraften i hennes engagemang eller motorn i hennes texter utan det faktum att 
människor lider under ett högst reellt, vardagligt och kroppsligt förtryck. Detta sätt 
att förhålla sig kan uppfattas som att det queera också genomsyrar hennes metod, i 
det att hon bryter mot en del normer för akademiskt skrivande. Det tar sig också 
uttryck i att hon använder ett provokativt språk. Det är även tydligt att hennes 
agenda är att vara lättillgänglig både språkligt och tankemässigt. Sammantaget 
innebär detta att det, trots att det finns en tydlig fortskridande agenda och passion i 
hennes tänkande, inte finns ett centralverk eller en beräknad progression och 
sammanhållning genom hennes texter. En välvillig tolkning behöver därför läsa 
hennes texter som ett sammanhållet tänkande med krav på koherens, utan att tvinga 
på dem en tänkt planläggning från författarens sida. Isherwood är också intressant 
för att hon länge varit mycket tongivande inom brittisk och europeisk 
feministteologi bland annat som en av redaktörerna för tidsskriften Feminist 
Theology och för att hon är med och driver British and Irish Summer School of 
Feminist Theology.  

Sarah Coakley (1951-) är viktig att diskutera i en avhandling om konstruktivt 
beroende därför att hon intar en väldigt egenartad position i det feministteologiska 
landskapet i det att hon förstår människans beroende primärt i förhållande till en 
transcendent gudomlighet som människan bör underkasta sig i sårbarhet. Hon spårar 
en så kallad andeledd spiritualitet från Paulus i Rom 8, via Origenes, Gregorios av 
Nyssa och den medeltida mystiken, där människan genom att släppa sitt grepp om 
självet kan förvandlas i kontemplation och askes till deltagande i Gud. Det leder 
också till att felaktiga genusförställningar kan transformeras. Sarah Coakley 
uppfattas av många akademiska teologer som en förnyare av teologin och som en 
väg ut ur den knipa som moderniteten har försatt teologin i.111 Den vägen präglas 
dels av ambitionen att skriva en fullt utvecklad och allomfattande dogmatik, dels av 
att grunda denna i bönen och rikta den som en uppmaning till kyrkan.112 Samtidigt 
finns det en stark skepsis och kritik gentemot Coakleys projekt. Hennes uppfattning 
om hur den destruktiva genusbinariteten ska övervinnas ifrågasätts och frigörelsen 
tenderar att framstå som en sekundär restprodukt av syftet att skapa ortodox 
teologi.113 Den tudelade uppfattningen om hennes tänkande, liksom det stora 
genomslag hon har haft både bland akademiska teologer utan feministsik 

 
111 Se exempelvis Jana Marguerite Bennett, ”Telling the Old Story in Gendered Keys: The 

Theological Revivals of Katherine Sonderegger, Kathryn Tanner, and Sarah Coakley”, Anglican 
Theological Review 101, nr 2 (2019): 277–88; Kevin W. Hector, ”Trinity, Ascesis, and Culture: 
Contextualizing Coakley’s God, Sexuality, and the Self”, Modern Theology 30, nr 4 (oktober 
2014): 561. 

112 Sarah Coakley, God, Sexuality, and the Self: An Essay ”On the Trinity” (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2013), 42. 

113 Se exempelvis Molly T Marshall m.fl., ”Sarah Coakley’s God, Sexuality, and the Self: An Essay 
’On the Trinity’: A Review Symposium”, Perspectives in Religious Studies 41, nr 4 (2014): 410–
11. 



54 

tillhörighet och utanför akademin, både i västvärlden i stort men också specifikt i 
Sverige, gör en utvärdering av hennes teologi angelägen. 

Coakley började sin teologiska bana till lika delar inspirerad av analytisk filosofi 
och mystik spiritualitet och försökte i sitt avhandlingsarbete om Ernst Troeltschs 
kristologi komma till en sammanjämkning mellan den liberala teologins strävan att 
göra teologin trovärdig för samtiden och dess betoning av den historiske Jesus 
respektive mystiken och den metafysiske Kristus. Hennes slutsats var att Troeltsch 
inte lyckades med detta och därmed hade en reduktiv liberal kristologi som hon inte 
kunde godta. Detta ledde till en teologisk vändning för Coakley, som övergav det 
liberala spåret till förmån för en kontemplativ andlig praktik som kom att 
grundlägga hennes teologi framgent.114 Även om Coakley alltså intar en särpräglad 
position menar Christopher Ashley att hon i en väldigt vid bemärkelse kan räknas 
till den i den nordamerikanska akademin dominerande postliberala inriktningen. 
Med det avser han en mängd varierande hållningar som förenas av sitt försvar av 
”den kristna ortodoxin” och ett motstånd mot befrielseteologier i kombination med 
ett socialt patos inspirerat av desamma. Denna socialt engagerade teologi vore inte 
möjlig utan befrielseteologin, men tar samtidigt avstånd från den och Ashley 
benämner den därför som ”left-orthodox” i motsats till ”liberation-constructive”.115 
Som uttryck för en likartad uppfattning om Coakleys teologi föreslår Benjamin King 
benämningen ”kritisk ortodoxi” (critical orthodoxy).116 

Utifrån beroendeperspektivet är det även motiverat att diskutera Catherine Keller 
(1953-), eftersom människans relationalitet kan sägas utgöra den röda tråden i 
hennes tänkande, som i övrigt rör sig över många olika teoretiska och tematiska 
områden. Denna grundtanke formulerar Keller med processtänkandets terminologi, 
där självet är en entitet sammanvävd med allt som existerar och i relation till vilket 
självet ständigt blir till. I sin första monografi From a Broken Web (1986) anlade 
hon ett mellanmänskligt perspektiv influerat av psykodynamiskt tänkande. Därefter 
har ett bredare relationellt perspektiv legat i förgrunden, eftersom en stark drivkraft 
hos Keller är kampen mot miljö- och klimatförstöring. Hennes arbete är därför i hög 
grad av ekofeministteologisk art, något som hon sätter in ett kosmologiskt 
perspektiv. För att problematisera denna fråga har Keller använt olika teoretiska 
ingångar så som dekonstruktivism, postkolonialism och feminism. 

Kellers texter är poetiska, medvetet mångtydiga och spretiga och syftar vanligen 
inte till att med klarhet redogöra för en tes och de argument som den vilar på 
(möjligtvis med undantag för On the Mystery (2008) som är mer av en lärobok). 
Texterna har istället en poetisk karaktär och försöker destabilisera invanda 

 
114 Rupert Shortt, ”Sarah Coakley: Fresh Paths in Systematic Theology”, i God’s Advocates: 

Christian Thinkers in Conversation (London: Darton Longman and Todd, 2005), 67–71. 
115 Christopher J. Ashley, ”Liberation and Postliberalism”, Union Seminary Quarterly Review 64, nr 
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föreställningar och ge resurser för att tänka annorlunda. Keller behandlar teologin 
som en enorm canvas att bemåla med mängder av färger och med olika sorters 
tekniker, genom att det material hon analyserar sträcker sig från Bibeln och den 
kristna traditionen, antika myter, poesi och skönlitteratur till exempelvis filosofi, 
psykologi och statsvetenskap.  

Processfilosofin har varit och är den allt överskuggande inspirationskällan för 
nordamerikansk feministteologi och Keller är en av dess främsta representanter. 
Många nordamerikanska feministteologer har en koppling, idémässigt eller 
begreppsmässigt, till processtänkandet och som en av de mest utarbetade och 
inflytelserika processinriktade feministteologiska tänkarna blir därför Keller av högt 
intresse. Det processteologiska tänkandet kan te sig ganska främmande utifrån ett 
europeiskt perspektiv men samtidigt bryter Keller upp den näst intill dikotoma 
spänning som uppstår mellan Coakley och Isherwood, vilket skapar ett intressant 
fält att förhålla sig till. Det är alltså genom relationen mellan dessa tre tänkare som 
det skapas en specifik grund för dialog. 

1.3.7 Urval av texter 
Valet av material styrs av de fyra temata som utgör analysområdena i avhandlingen. 
Det innebär att det framför allt är de texter som anknyter till dessa teman som utgör 
underlag för analysen. Andra texter används vid enstaka tillfällen för att belysa en 
fråga. De respektive teologernas textproduktion ser något olika ut. Isherwoods 
queera förhållningssätt till teologi tycks gälla också formerna för denna. Det innebär 
att hon inte har som mål att konstruera en heltäckande eller systematisk teologi. Hon 
menar att ”doctrine is nothing more than the fossilization of people’s original 
reflections on the nature of the divine within their lives.”117 Hennes teologiska 
konstruktion tar i hög utsträckning form i artiklar, varför jag lägger stor vikt vid dem 
här. Följande monografier ligger dock inom avhandlingens omfång: Liberating 
Christ: Exploring the Christologies of Contemporary Liberation Movements 
(1999), The Power of Erotic Celibacy: Queering Heterosexuality (2006), 
Controversies in Feminist Theology (2007, tillsammans med Marcella Althaus-
Reid) och The Fat Jesus (2007). De läroböcker som Isherwood skrivit är inte 
föremål för undersökningen här, med undantag för Introducing Body Theology 
(1998) som jag refererar till vid tillfälle för att belysa en fråga. 

I motsats till Isherwood har Coakley som ambition att skriva en mer omfattande 
systematisk teologi. Av de fyra planerade delarna i denna serie med titeln On 
Desiring God har ännu bara den första utkommit, God, Sexuality, and the Self: An 
Essay on the Trinity (2013). Den är central för förståelsen av hennes teologi här. I 
The New Asceticism: Sexuality, Gender, and the Quest for God (2015) finns artiklar 

 
117 Lisa Isherwood, ”Jesus Past the Posts: An Enquiry into Post-metaphysical Christology”, i Post-
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samlade som fördjupar hennes asketiska teologi. Slutligen spelar också 
artikelsamlingen Powers and Submissions: Spirituality, Philosophy and Gender 
(2002) en viktig roll. Enstaka artiklar som berör temana används också. De 
antologier Coakley redigerat inom patristik undersöks inte i den här avhandlingen. 
Inte heller går jag in på hennes behandling av dialogen mellan religion och 
vetenskap och den apologetik hon utvecklar i anknytning till den. 

Kellers produktion är mycket omfattande både vad gäller monografier och 
artiklar. Därför har jag primärt inriktat mig på de monografier som berör 
analysområdena i avhandlingen: From a Broken Web: Separation, Sexism, and Self 
(1986), Apocalypse Now and Then: A Feminist Guide to the End of the World 
(1996), Face of the Deep: A Theology of Becoming (2003), On the Mystery: 
Discerning Divinity in Process (2008), Cloud of the Impossible: Negative Theology 
and Planetary Entanglement (2015) och Political Theology of the Earth: Our 
Planetary Emergency and the Struggle for a New Public (2018). Utan att direkt 
signalera en ambition om att skapa ett teologiskt system finns det en tydlig röd tråd 
i dessa verk genom processteologin. On the Mystery och Political Theology of the 
Earth fungerar som en slags sammanfattningar och utvecklingar av hennes övriga 
produktion. Hennes omfattande arbete med ekoteologi och postkolonialism går jag 
inte in på här. 

1.4 Akademisk kontext 

1.4.1 Feministteologin i internationellt perspektiv 
I viss mening är beroende ett centralt och helt avgörande begrepp inom feministisk 
teologi. Diskussionen av beroende som något negativt var framför allt framträdande 
under 1970- och 80-talen, då den existentialistiska ontologin satte stora avtryck. Där 
framstår alla former av frånhändande av makt som skadligt för individens, och 
framför allt kvinnors, möjlighet att bli självständiga individer med makt över sig 
själva och sitt liv. Denna hållning återfinns exempelvis hos postkristna teologer som 
Mary Daly och Daphne Hampson. Daly hävdar att den patriarkala kulturen 
förtrycker kvinnor genom att hindra dem att få kontakt med sina ”autentiska 
själv”.118 Kvinnor behöver få makt över sina egna liv och det kan de bara skaffa sig 
genom att i existentialistisk mening transcendera sig själv. Hampson framhåller 
vikten av människans självbestämmande och frihet och hävdar att målet med 
feminismen är kvinnors autonomi. För Hampson utgör en monoteistisk 
gudsförståelse, som den i den kristna mittfåran, en omöjlig utgångspunkt för 
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människans autonomi.119 Där är människan nämligen underställd Gud och berövad 
sin makt. Människan är heteronom istället för autonom, eftersom hon måste lyda 
Guds vilja. En hierarkisk konstruktion av relationen mellan Gud och människa 
undergräver bemyndigandet av människan och hennes självförverkligande. Den 
existentialistiska förståelsen av självet har dock fått mycket kritik från feministiskt 
håll, framför allt på grund av att den uppfattas vila på en förståelse av självet som 
autonomt och atomistiskt. Som jag ska återkomma till längre fram i avhandlingen 
har exempelvis Sarah Coakley opponerat sig mot Hampsons dikotoma förståelse av 
autonomi och heteronomi. 

Även hos feministteologer som inte identifierar sig som primärt liberala, och som 
fortsatt räknar sig till den kristna teologin, finns en kritik av kvinnors beroende av 
män. Rosemary Radford Ruether framhåller att kvinnor måste bryta upp från det 
patriarkala systemet som förnekar dem deras mänsklighet. Kvinnors beroende av 
män är patologiskt, hävdar Ruether, och kvinnor ”have to question all the ways they 
have traded a diminished humanity for dependent forms of security”.120 Schüssler 
Fiorenza håller med henne och menar att ”the heart of the spiritual feminist quest is 
the quest for women’s power, freedom, and independence”.121  

Det har dock också växt fram en tanke om frigörelse utifrån en relationell 
förståelse av självet inom feministteologin. Centralt för detta område är olika former 
av maktanalyser och en stark konsensus kring kritiken av hierarkisk makt. Det 
relationella perspektivet på människan tar sig dock uttryck på olika sätt i olika 
kontexter. Den koreanska teologen Chung Hyun Kyung lyfter fram de fattiga 
kvinnorna vars liv genomsyras av förtryck, lidande och förtvivlan, han. Deras enda 
väg ut ur förtvivlan är gemenskapen och för dem kan människan bara vara Guds 
avbild i gemenskap, eftersom Gud är gemenskap. Det ömsesidiga beroendet är 
vägen bort från destruktiv individualism.122 Genom teologer som Carter Heyward 
har det ömsesidiga beroendet blivit navet i förståelsen av självet i västlig 
feministteologi. Genom att beskriva människans tillvaro i form av ”ömsesidigt 
beroende ” (interdependence) har hon visat på att människan aldrig kan kliva ur de 
relationer som hen har till andra människor, till världen och till det gudomliga. 
Genom Heyward kom begreppet mutuality, det vill säga ömsesidighet, att etableras 
i feministteologin.123 Den relationella förståelsen av människan är en starkt 
bidragande orsak till den liberalismkritik som har kommit att bli genomgående i 
feministisk teologi. 

 
119 Hampson framhåller att autonomi inte betyder oberoende, i meningen atomism och speration. 

Istället är det motsatsen till heteronomi, i meningen att stå under någon annans styre, alltså att 
vara omyndig som ett barn. Daphne Hampson, ”On Autonomy and Heteronomy”, i Swallowing a 
Fishbone?: Feminist Theologians Debate Christianity (London: Society for Promoting Christian 
Knowledge, 1996), 1 f. 

120 Ruether, Sexism and God-talk, 173. 
121 Schüssler Fiorenza, In Memory of Her, 18 f. 
122 Chung, Struggle to be the sun again, 42, 44, 47 f. 
123 Heyward, Touching Our Strength, 3. 
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Föreställningen om människan som relationell ligger också till grund för hur 
feministteologin kommit att förstå människans relation till världen och till Gud. I 
den ekofeministiska teologin framhålls att människan är en del av ekosystemet och 
kosmos och därför står i ömsesidigt beroende med naturen och att människans makt 
att förstöra naturen också ger ett särskilt ansvar. Maria Jansdotter framhåller i sin 
avhandling att det som förenar ekofeministiska teologer är att de uppfattar kvinnors 
underordning som kopplad till förtrycket av naturen och att frigörelse inom dessa 
områden därför hänger samman.124 Den brasilianska ekofeministteologen Ivone 
Gebara uttrycker sin förståelse av människans vidare beroende på ett sätt som fångar 
andan i ekofeministisk teologi: 

Within the perspective I seek to develop, relatedness is the primary reality: It is 
constitutive of all beings. It is more elementary than awareness of differences or than 
autonomy, individuality, or freedom. It is the foundational reality of all that is or can 
exist. It is the underlying fabric that is continually brought forth within the vital 
process in which we are immersed. Its interwoven fibers do not exist separately, but 
only in perfect reciprocity with one another – in space, in time; in origin and into the 
future.125 

Mary Grey menar att det krävs en annan ontologi än den som understödjer den 
teistiska, en så kallad ”metaphysics of connection” för att på allvar komma åt den 
underordning som bygger på en förståelse av människan som separerad från andra 
människor och naturen.126 Det leder henne till att uppfatta ”revelation within a 
theology of mutual relation, as divine communication for our times”.127  

Från slutet av 1980-talet har många feministteologer använt sig av 
poststrukturalistisk teoribildning för att hantera insikten att subjektet inte är 
enhetligt och att makt inte är binär, utan utgörs av komplexa teknologier som genom 
språket konstruerar subjekt med olika makttillgång. Utifrån detta pekar Mary 
McClintock Fulkerson på att det enbart är om man räknar med att makt är ständigt 
närvarande och tar skillnader mellan människor på allvar som den kristna kärleken 
till nästan kan bli realistisk.128  

På senare år har postkolonial teoribildning blivit en metod för att undersöka det 
komplexa och mångfacetterade mänskliga beroendet. Genom sin Touch of 
Transcendence kan Myra Rivera sägas återknyta till den ursprungliga 
feministteologiska diskussionen om människans självförverkligande och 
transcendens som en motsats till mänskligt beroende.129 HyeRan Kim-Cragg 
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diskuterar mellanmänskligt beroende utifrån ett postkolonialt perspektiv med ett 
praktiskteologiskt syfte att skapa gemenskap utifrån marginliserade gruppers 
perspektiv så som barn och queera ungdomar.130 Pamela Lightsey undersöker hur 
teologin kan bidra till att bekämpa förtryck av svarta queera personer så att de kan 
erfara sig som Guds avbild och kärleksfulla relationer bli en verklighet.131 

Under 2000-talet har feministteologiska tänkare börjat ägna allt mer energi åt att 
teologiskt tolka mänskliga erfarenheter av kriser, på samhällsnivå och för enskilda, 
utifrån begrepp som trauma, lidande och nåd. Framträdande exempel på detta är 
Serene Jones, Deanna Thompson och Shelly Rambo.132 För både Rambo, Thompson 
och Jones handlar det om att berätta den kristna berättelsen om död och 
uppståndelse, synd och nåd, på ett annat sätt, ett sätt som gör att den tolkar den 
mänskliga erfarenheten av det lidande som inte försvinner.133 Om feministisk 
teologi under en period dominerats av makroperpsketiv på beroende så som 
ekoteologi och postkolonialism så kan man se denna trend som ett återtagande av 
en mellanmänsklig utblick som var mer framträdande i den tidiga feministteologin. 
Jag tycker också att man kan skönja en slags vändning i feministteologin mot ett 
område som inte enbart kan innefattas i den etiska frågan om förtryck och social 
rättvisa. Hur ser feministiskt tänkande ut när lidandet inte är orsakat av 
underordning, när det inte finns någon egentlig förövare?134 I båda dessa hänseenden 
relaterar den här avhandlingen till denna utveckling. Den betraktar beroendet ur ett 
slags mikroperspektiv, mellan enskilda individer, och den är intresserad av beroende 
och dess koppling till lidande när detta inte primärt är orsakat av underording men 
likväl kan leda till underordning. Liksaså ställer den berättelsen i centrum på ett sätt 
som är framträdande hos både Jones, Thompson och Rambo.  

1.4.2 Feministteologin i Sverige 
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Ett antal studier av feministteologiska frågor har företagits i Sverige. Anne-Louise 
Eriksson var en av de första att skriva en avhandling på feministteologisk grundval, 
The Meaning of Gender in Theology (1995), där hon diskuterar genuskonstruktioner 
i Svenska kyrkans liturgi i relation till Schüssler Fiorenzas och Ruethers teologier.135 
Eriksson har tydliggjort hur könsdikotomin finns inbäddad inte bara i teologin utan 
även i den kristna praktiken, och hennes problematisering av kvinnors erfarenhet 
som epistemologisk utgångspunkt har varit betydelsefull för svensk feministteologi. 
I avhandlingen anknyter jag till senare texter av Eriksson bland annat i min syn på 
teologin som språk och i min kritik av Coakley. Också Ninna Edgardh har studerat 
feministiska perspektiv på liturgi. I sin avhandling Feminism och liturgi (2001) drar 
hon slutsatser om vilka perspektiv som är viktiga i feministiskt medveten 
liturgiutveckling utifrån en analys av genusmedvetna gudstjänster som har firats. I 
Edgardhs fortsatta produktion finns det nyligen utkomna verket Diakonins kyrka 
(2019) där hon analyserar omsorgspraktik i Sverige och svensk kyrklighet.136 Här 
ger hon en bild av hur destruktiva beroenden ökar i Sverige idag. Även Ann-Cathrin 
Jarl diskuterar i sin avhandling Women and Economic Justice (2000) strategier mot 
destruktivt beroende.137 Detta avgörande feministiska perspektiv utgör den 
nödvändiga fond mot vilket konstruktivt beroende kan diskuteras.  

Karin Sporres avhandling Först när vi får ansikten (1999) söker en flerkulturell 
feministisk teologi och etik genom att studera Katie G. Cannons, Chung Hyun 
Kyungs och Mary Greys feministteologiska tänkande.138 Den dialogiska synen på 
metod som jag anlägger här anknyter till Sporres konceptualisering av samtalet. 
Också Helene Egnell undersöker i sin avhandling Other Voices (2006) 
möjligheterna till interkulturell feministisk teologi.139 Syftet är att se hur feministisk 
teologi kan bidra till interreligiös dialog och religionsteologi, med särskilt fokus på 
asiatisk feministisk teologi. I sin fallstudie av kvinnors levda religiositet pekar 
Egnell på flera punkter i spiritualiteten som ligger i linje med den som jag framför i 
kapitel 7, inte minst betydelsen av berättelsen och att få bli hörd.  

Maria Jansdotter Samuelsson undersöker i sin avhandling Ekofeminism i teologin 
(2003) Anne Primavesis, Catherine Kellers och Carol Christs förståelse av genus, 
natur och Gud.140 Jansdotter Samuelsson är till skillnad från mig inriktad på det 
ekoteologiska hos Keller och har därmed ett annat fokus, men hänvisas till vid 
tillfälle. Cecilia Nahnfeldt har arbetat med kallelsebegreppet och hur det kan tolkas 
utan att verka för kvinnors underordning bland annat i Kallelse och kön (2006) och 
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Luthersk kallelse (2016).141 Nahnfeldt förstår kallelsen som något som sker i, och 
syftar till, ömsesidiga relationer och pekar på kallelsen som en process där både 
tilltal och svar ingår. Detta sätt att se kallelsen som en process där den kallade är 
aktiv och inte enbart lydande ligger nära det synsätt på konstruktivt beroende som 
aktivt som jag utvecklar i avhandlingen. I avhandlingen Andlighetens ordning 
(2008) gör Ulrika Svalfors en diskursanalys av tidskriften Pilgrim för att kartlägga 
den syn på andlighet som den står för.142 Det sker med ett intersektionellt perspektiv, 
där det blir tydligt hur kön, etnicitet, sexualitet och klass konstitueras i relation till 
varandra. Den form av andlighet som Svalfors beskriver har flera motsvarigheter i 
Coakleys teologi. 

Inom exegetik har Hanna Stenström skrivit en avhandling om feministiska 
tolkningar av Uppenbarelseboken och om de etiska utmaningar som misogyna 
texter ställer bibeltolkare inför, The Book of Revelation (1999).143 Hon har även i 
senare texter diskuterat hur en rimlig feministisk bibelsyn kan se ut, vilket har haft 
stor betydelse för den hållning jag skriver fram i metodavsnittet i detta kapitel.  

En feministteologisk analys av synen på kön i kyrkan företas av Johanna 
Gustafsson Lundberg i Kyrka och kön (2001).144 Här undersöker hon 
könskonstruktioner i Svenska kyrkan mellan 1945 och 1985 och visar hur debatten 
kring kön och samlevnad förändrades i spänningen mellan tradition och modernitet. 
Hon pekar på hur utvecklingen mot en allt större betoning av individen ledde till en 
mindre enhetlig syn på hur kön och sexualitet ansågs kunna gestalta sig. Även Maria 
Södling gör i Oreda i skapelsen (2010) en historisk undersökning av 
könskonstruktioner i Svenska kyrkan, här under 1920- och 30-talen.145 Hon visar på 
de specifika föreställningar om kvinnligt och manligt som rådde och hur det ledde 
till en uppfattning om att kristendom ska se olika ut för män och kvinnor. Båda dessa 
verk har jag redan anknutit till. Annika Borg har i sin avhandling Kön och 
bibeltolkning (2004) undersökt genuskonstruktioner i kommentarslitteratur under 
1900-talet och utifrån det konstruerat kriterier för bibeltolkning.146 Den syn på 
bibeltolkning som grundlägger min användning av bibeltexter i avhandlingen 
stämmer i hög grad överens med de kriterier hon anger. 

Några feministteologer ligger särskilt nära temat i den här avhandlingen. Sofia 
Camnerin bidrar i Försoningens mellanrum (2008) med feministisk 
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försoningsteologi utifrån en analys av Daphne Hampsons och Rita Nakashima 
Brocks kritik av kristna försoningsläror.147 Centralt för henne är hur 
försoningsteologi kan se ut som inte legitimerar destruktiva beroenden och 
övergrepp på kvinnor och barn. Camnerin framhåller också Brocks relationella 
människosyn där konnektivitet och ofrånkomligt beroende är viktigt. Camnerin 
undersöker alltså delvis den sida av mänskligt beroende som aldrig får glömmas 
bort i talet om ett konstruktivt beroende, men som inte står i fokus i min diskussion. 
Jag anknyter i min analys till Camnerin bland annat när det gäller synen på lidande.  

I Sinnlighetens närvaro (2015) diskuterar Elisabeth Gerle kärlek, kropp och 
sexualitet från ett feministiskt perspektiv i relation till kyrkofäder och till Luther.148 
Hon framhåller sinnligheten hos Luther och betydelsen av vardagen för den 
lutherska andligheten. Gerle berör flera av de frågor jag tar upp, så som kärlek och 
ömsesidighet, och diskuterar erosteologin som ett sätt att återta ett passionerat 
förhållningssätt till kärlek. Jag har därför anledning att återkomma till Gerle vid 
flera tillfällen i avhandlingen. 

Cristina Grenholms bok Moderskap och kärlek (2005) berör frågan om beroende 
i termer av heteronomi.149 Hon laborerar med relationaliteten som en rörelse mellan 
autonomi och heteronomi och diskuterar på vilka sätt människan är ofri i kärleken 
och vad den specifika heteronomin i relationen mellan moder och barn säger om 
kärleken i en vidare bemärkelse. Hennes diskussion av asymmetrins utrymme i en 
feministiskt förstådd relationalitet anknyter jag till i kapitel 5. 

1.5 Avgränsning 
Då detta är en tematisk avhandling om mänskligt beroende syftar valet av material 
till att måla upp bredden i det fält som feministisk teologi utgör. Fokus ligger därför 
på, på vilket sätt särskilda drag i Kellers, Isherwoods och Coakleys teologier kan 
bidra till en fördjupad förståelse av mänskligt beroende. Det är alltså inte fråga om 
en avhandling om Catherine Kellers, Sarah Coakleys och Lisa Isherwoods teologier 
i vid bemärkelse och den syftar därför inte till att ge någon heltäckande bild av deras 
teologiska ställningstaganden och inte heller till att utreda de filosofiska och 
teoretiska grundvalarna för respektive teologi eller att söka tolka och utlägga deras 
teologier som koherenta system. Det senare vore också orimligt, eftersom varken 
Isherwood eller Keller tycks eftersträva en komplett tankebyggnad och Coakley i 
nuläget ännu bara utkommit med den första av sin fyra volymer långa systematiska 
teologi. Jag gör därför inte heller anspråk på att täcka hela Coakleys, Isherwoods 
och Kellers produktioner, utan begränsar mig till att gå i dialog med de aspekter som 
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har relevans för avhandlingens syfte. På grund av ovanstående läser jag inte 
Coakleys, Kellers och Isherwoods texter med hänsyn till kronologi. Det innebär att 
jag inte studerar deras teologi i syfte att kartlägga deras tänkandes utveckling. 
Istället använder jag deras verk för att teckna ett fält som utgör en resurs för vidare 
teologisk konstruktion, vilket är avhandlingens primära syfte. Det betyder också att 
jag begränsar mig till vissa delar av deras produktion. 

En mängd teman hos respektive teolog är därför av stor vikt men inte primärt 
relevanta för avhandlingens syfte. Lisa Isherwood ägnar sig som kroppsteolog åt att 
försöka förstå hur dualistiskt tänkande i den kristna traditionen bidrar till ett förtryck 
av kroppen i västvärlden och hur en befriande kroppslighet istället kan gestaltas. 
Här relaterar jag i väldigt liten grad till hennes sociologiska kartläggningar. Sara 
Coakley bidrar med sin djupa kunskap om kyrkofäderna till den patristiska 
forskningen, inte minst när det gäller Gregorios av Nyssa, Augustinus och 
Dionysios Areopagiten, vilket ligger utanför syftet i avhandlingen. Coakley 
intresserar sig också för förhållandet mellan naturvetenskap och teologi och hur en 
teologisk apologetik som tar hänsyn till naturvetenskap kan se ut. Det är inte heller 
en fråga som jag berör här. I sin teologiska metod, den så kallade théologie totale, 
inbegriper Coakley även konstvetenskapliga analyser, så som ikonografiska 
undersökningar, vilket också ligger utanför området för den här avhandlingen. 
Catherine Keller engagerar sig i ekoteologiska frågor som berör de stora 
utmaningarna med klimatkrisen och de globala och ekonomiska effekterna av 
denna. Keller utreder också den kristna bakgrunden till imperietänkandet och de 
alternativa vägar som postkolonial teologi och teori erbjuder. Trots dessa områdens 
angelägenhet rör de spörsmål som ligger utanför omfattningen av denna avhandling. 

Inte heller när det gäller de teman som jag behandlar i den här avhandlingen kan 
jag dock göra anspråk på att vara fullständigt uttömmande. Kritiken av liberalism 
och dualistiskt tänkande, kärleksbegrepp och förändringsstrategier är var och en så 
omfattande teman att de ensamt skulle kunna vara föremål för en avhandling i sig 
hos respektive teolog. Återigen vill jag därför påminna om att dessa teman inte 
analyseras med avsikten att göra en komplett utredning av de tre teologernas 
teologiska hållningar utan för att utröna hur dessa motiv kan bidra till en fördjupad 
förståelse av mänskligt beroende.  

1.6 Disposition 
Avhandlingen består av sju kapitel. Hur man ska föstå och förhålla sig till liberalism 
har under arbetets gång visat sig bli en alltmer betydelsefull fråga. Det har blivit 
uppenbart att den polariserade diskussion som finns både i samhällsdebatten och i 
det akademiska tänkandet är både förenklad och kortsynt. Inte minst är avfärdandet 
massivt inom feministteologin. Därför ägnar jag kapitel 2 åt en problematisering av 
begreppet, för att visa på mångfalden och spänningarna inom den spretiga liberala 
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traditionen och för att ifrågsaätta en del oinformerade antaganden som både 
företrädare för och motståndare till liberalism har godtagit som självklara. Detta 
kapitel fungerar därefter som en fond att återvända till under analysens gång, och 
som ett verktyg för att framhålla ett mer komplext förhållningssätt till liberalism. 

Utredningen av dualismkritiken hos Coakley, Keller och Isherwood är förlagd till 
det första analyskapitlet, kapitel 3, eftersom den har att göra med fundamentet för 
deras argumentation. Metafysik har visat sig utgöra den oundgängliga basen för de 
tre teologerna och det är i detta sammanhang som den framträder som mest distinkt. 
Genom att starta här tydliggörs förutsättningarna för de teologiska 
ställningstaganden som Coakley, Isherwood och Keller gör inom de områden som 
behandlas i de efterföljande kapitlen. Jag diskuterar här frågan om metafysikens roll 
i feministisk teologi och utvecklar en narrativ förståelse av självet som en mer etiskt 
grundad hållning som svarar upp mot frågan om hur mänskligt beroende kan förstås. 
Kritiken av dualistiskt tänkande hänger intimt samman med kritiken av liberalism 
som behandlas i kapitel 4. Här tydliggörs vad det mer specifikt är i det liberala arvet 
som de tre teologerna är kritiska till och jag för en diskussion om hur feministisk 
teologi kan förhålla sig till det liberala. Jag utvecklar också vidare den narrativa 
förståelsen av beroende i relation till denna diskussion.  

Om kapitel 3 och 4 i stor omfattning kretsar kring Coakleys, Kellers och 
Isherwoods kritik av underordnande strukturer, är kapitel 5 och 6 mer inriktade på 
deras teologiska konstruktion. I kapitlet om kärlek och relationalitet framträder 
deras förståelse av kärlek och den betydelse som den spelar i relationen mellan 
människor och mellan människor och Gud. Man kan säga att man här i hög grad 
närmar sig hjärtat av de tre teologernas teologi, begäret. Jag kritiserar här en allt för 
erosorienterad teologi och diskuterar hur ett kärleksbegrepp bortom eros/agape-
dikotomin kan se ut. Jag för också ett resonemang om förhållandet mellan kärlek 
och rättvisa. Kapitlet om frigörelsestrategier, kapitel 6, sammanfattar och utvecklar 
de föregående kapitlen. Det fungerar som en håv i avhandlingen, eftersom 
diskussionen av Isherwoods, Kellers och Coakleys förändringsstrategier fångar upp 
teman från alla de föregående analyskapitlen, genom att de utgör grunden för hur de 
utformar sina strategier. Den svenska kontexten är mindre närvarande i detta kapitel 
för att sedan återkomma i den slutliga utformningen av det teologiska bidraget i 
kapitel 7. Här knyter jag ihop de vinster som gjorts i diskussionen av Kellers, 
Coakleys och Isherwoods teologier med det narrativa perspektivet på människan i 
relation till den svenska kontexten, för att slutligen ge ett förslag på en feministisk 
strategi som syftar till frigörelse i konsturktivt beroende.   
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2 Feminism, liberalism och 
upplysning 

I det samtida feministteologiska tänkandet är kritiken av liberalismen i det närmaste 
ett axiom. Problemen med det enhetliga och entydiga subjektet, med rationalism 
och kolonialism, har tydliggjorts av en mängd olika feministteologer.150 Det tycks 
emellertid vara en mycket specifik form av liberalism som utgör måltavlan för denna 
kritik, trots att liberalism är ett paraplybegrepp för en mängd olika, ibland i det 
närmaste motstridiga, tankekomplex och ideologiska strömningar. Dessutom 
framställs begreppet liberalism inte sällan som liktydigt med upplysningen. Den 
mest uppenbara komplikationen med begreppet liberalism är att den återfinns inom 
en mängd olika sfärer, som har mer eller mindre samband med varandra och som 
framvisar olika varianter på liberalt tänkande. I det här sammanhanget är det 
feministteologi, feministisk teori, politisk teori och filosofi och liberal teologi som 
är av störst betydelse. Till detta kommer också frågan om hur liberal ideologi 
definieras och hur dess inverkan på olika samhällen ser ut.151 En annan 
komplicerande faktor när det gäller begreppet liberalism är den pejorativa 
konnotation som det har antagit i framför allt anglo-amerikansk politisk, filosofisk 
och teologisk diskurs, vilket i vissa sammanhang, både i och utanför akademin har 
gjort det närmast till ett skällsord.152 Beteckningen liberal kan då syfta på en 
överdriven anpassning till rådande samhällsnormer, småborgerliga ideal eller en lite 
fluffig, otydlig och kravlös etik. I nordamerikansk politik har det under senare delen 
av 1900-talet kommit att beteckna en vänsterposition med dragning åt en 
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välfärdsstat och med tolerans för olikhet och fri sexualitet.153 Av dem till vänster 
kan det dock uppfattas som en position allt för långt till höger inom det demokratiska 
partiet.  

I politiskt hänseende kan två anslående och för feministteologin avgörande 
förhållanden noteras. För det första står den liberala demokratins mycket starka 
grepp om västvärldens politiska system och samhällsstrukturer i stark kontrast till 
det på många platser ganska svaga stödet för liberala politiska partier.154 För det 
andra är dessa samhällsstrukturer i västvärlden, och de liberala ideologier som de 
lutar sig på, av mycket varierande art. Det finns avgörande skillnader mellan 
kontinental europeisk, skandinavisk och anglo-amerikansk liberalism.155 När 
feministteologer vänder sig mot liberalism uppstår alltså frågan om de tar avstånd 
från liberala samhällskonstruktioner, den dominerande liberala politiken i deras 
kontext, någon form av liberal politisk filosofi, liberal teologi eller liberal 
feministisk teologi. Likaså är det ibland oklart mer exakt vad i det mångfacetterade 
upplysningsarvet som de uppfattar som bidragande till underordning och förtryck. 
Det här kapitlet tjänar därför till att reda ut begreppen när det gäller liberalism och 
upplysning och att därmed skapa en fond mot vilken den fortsatta diskussionen i 
avhandlingen kan föras. 

Jag kommer först att med hjälp av framför allt statsvetaren Michael Freeden 
fördjupa denna diskussion om mångtydigheten i begreppet liberalism. Därefter 
skildrar jag den analytiska filosofins rättvisediskurs, främst genom John Rawls, som 
ofta utgjort måltavlan för feministisk liberalismkritik, om än inte alltid explicit. Det 
följs av att jag återvänder till Freeden för att visa på en breddad berätteslse om 
liberalismen. För att ytterligare fördjupa skillnaden mellan olika komponenter i 
liberalismen använder jag sedan Steven Lukes typologi över olika element i 
individualismen. Därefter pekar jag på de deliberativa och agonistiska traditionernas 
sätt att bevara vissa liberala värden utan att skriva under på en liberal ontologi. Detta 
följs av en komplicerande diskussion av begreppet liberal teologi, varefter jag 
slutligen diskuterar mångfalden i upplysningsarvet. Motorn i kapitlet utgörs alltså 
av behovet av en mer heterogen förståelse av ett område som i feministisk teologi 
hanteras alltför uniformt. 

2.1 Liberalism 
Det är en vanlig föreställning att liberalism primärt definieras av sin högaktning för 
människans frihet. Begreppets etymologi tycks peka i den riktningen (av latinets 
liber som betyder fri) och en del liberala tänkare framhåller friheten, ofta i form av 

 
153 Michael Freeden och Marc Stears, ”Liberalism”, i The Oxford Handbook of Political Ideologies, 
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154 Freeden och Stears, ”Liberalism”, 15. 
155 Freeden och Stears, ”Liberalism”, 2. 
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frånvaro av statligt inträngande i individens självbestämmande, som ”den 
fundamentala liberala principen”.156 Att säga att det är friheten som förenar alla 
former av liberalism ter sig dock i det närmaste som en meningslös utsaga, eftersom 
förståelsen av vad frihet är skiljer sig radikalt åt mellan olika företrädare för 
liberalism, beroende på hur den tolkas i relation till andra viktiga liberala värden. 
För libertarianer är människan fri när staten reglerar så lite som möjligt av 
medborgarnas liv, medan frihet för en socialliberal är möjlig först när välfärdsstaten 
gör så pass stora ingrepp i människors liv att alla uppnår en viss frihet genom 
omfördelning av resurser. För den ontologiska individualisten är människan i 
grunden obunden och därmed fri, medan den liberala kommunitaristen uppfattar att 
frihet endast är möjlig i ett socialt sammanhang. Det finns helt enkelt inte en entydig 
definition av vad liberalism är och det går inte att fastställa en enskild gemensam 
nämnare för alla liberala riktningar.157 Både historiskt och kontextuellt har 
liberalism gestaltat sig, och gestaltar sig alltgent, på mycket varierande sätt.  

En gängse indelning brukar framhålla klassisk liberalism, socialliberalism och 
nyliberalism som de dominerande riktningarna men dessa rymmer i sig skiftande 
hållningar och täcker inte heller in alla former av liberalism.158 Detta blir uppenbart 
när man ser på några av den mängd olika värden och samhällskonstruktioner som 
ryms inom det liberala och det proto-liberala tänkandet både historiskt och i 
samtiden: Individbaserade utilitaristiska former av liberalism som betonar 
konkurrensen och en restriktiv statlig reglering för att samhället ska uppnå så hög 
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ekonomisk utveckling som möjligt; olika former av kontraktsteori som sträcker sig 
ända från John Locke till John Rawls; 1800-talets ”nya liberalism” i Storbritannien 
som hämtade inspiration från kontraktsteorin men utvecklade en organisk syn på 
samhället som en sammanslutning av ömsesidigt beroende delar som stöttar 
varandra för att bygga en livskraftig helhet; betoningen av social jämlikhet oavsett 
ursprung och frigörelse för den enskilde individen; motståndet mot tyranni och 
oinskränkt kungamakt; rättssäkerhet genom lagreglerad statlig maktutövning; 
individens valfrihet och möjlighet till självförverkligande; universella (naturgivna) 
rättigheter; möjligheten till religiöst avvikande meningar; frihandel och privat 
ägande; utbildning och andlig utveckling; personlig och samhällelig mognad; 
ömsesidigt beroende och ansvarstagande; social rättvisa och välfärdsstat; 
progression; social harmoni; partikularitet och universalitet; skillnad och 
pluralism.159 

Att det således inte finns en entydig beskrivning av liberalism som kan sägas 
utgöra prototypen för liberalt tänkande har åtminstone delvis att göra med att 
liberalism i vid bemärkelse byggs upp av ett antal element som kan förhålla sig på 
mycket varierande sätt till varandra. Den liberala tänkaren William A. Gallston 
menar därför att man måste vara medveten om att upphöjandet av ett visst liberalt 
värde alltid påverkar andra liberala värden. ”Liberalism is a basket of ideals that 
inevitably come into conflict with one another if a serious effort is made to realize 
any one of them fully, let alone all of them simultaneosly.”160 På grundval av denna 
komplexitet förespråkar statsvetaren Michael Freeden vad han kallar en 
”morfologisk analys”, för att belysa den stora mångfalden av liberalt tänkande. 
Morfologi syftar här just på en analys av de minsta betydelsebärande 
komponenterna i en ideologi och hur de står i relation till varandra. Eftersom nästan 
alla ideologier innehåller vissa väsentliga politiska begrepp kan en ideologi inte 
närmare bestämmas enbart av vissa begrepps närvaro i den. Istället krävs det en 
analys av vilken innebörd ett begrepp ges och hur den betydelsen förhåller sig till 
den innebörd som ges åt andra begrepp, samt var de olika begreppen lokaliseras i 
förhållande till varandra och till centrum inom ideologin, menar Freeden.161 
Exempelvis finns det en uppfattning om hur utveckling, frihet, auktoritet och klass 
ska förstås i både en marxistisk och en konservativ ideologi men utläggningen 
skiljer sig förstås markant åt. Men även inom respektive ideologi finns en fluiditet 
som gör att den kan anta radikalt olika former. Olika begrepp är därför av varierande 
vikt i olika konstruktioner av en och samma ideologi.  

Utifrån en morfologisk analys kan dock vissa kärnbegrepp i en ideologi 
fastställas. ”But the notion of a core suggests the ineliminability of all, or the great 
majority, of core concepts, not a quantitative relationship between them. On that 
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understanding, each core concept may conceivably be optimized up to the point 
where it seriously begins to impinge on the presence of other core concepts.”162 Att 
det finns kärnbegrepp betyder således inte att det finns en fix kärna i en ideologi. 
Kärnan kan aldrig utgöras av ett enda begrepp men ideologier kan ha kärnbegrepp 
som inte kan strykas eller föras ut i periferin om de fortsatt skall kunna betraktas 
som en sådan ideologi, så som frihet i liberalismen. Att se på ideologier utifrån vissa 
kärnbegrepp tydliggör också att gränserna mellan ideologier inte kan bestämmas 
med exakthet. Det finns åtskilliga ideologiska hybrider, så som exempelvis 
konservativ liberalism och liberal socialism. En ideologi som förespråkar en viss 
förståelse av konstitutionalism, privat ägande, begränsad makt och frihet från andras 
ingripande skulle kunna klassificeras som både liberal och konservativ.163  

Denna rika möjlighet till variation inom en och samma ideologi gör att det finns 
en maktkamp inte bara mellan ideologier utan inom dem. Olika liberala riktningar 
kämpar inbördes om vilken konstruktion av liberalismen som ska bli mest 
framgångsrik och därmed om vilka värden, och vilka relationer dem emellan, som 
ska ges företräde. En sådan konstruktion är inte godtycklig utan syftar till att 
organisera och ge mening åt de olika idéerna i en ideologi. ”Words and their 
meanings are invariably the product of the social dimensions of language, and 
political concepts are doubly related to a socio-historical context from which they 
emanate and which they seek to interpret and shape.”164 Att försöka att slutgiltigt 
definiera en ideologi, i det här fallet liberalism, benämner Freeden ”decontesting”, 
det vill säga ett avslutande av tolkningsstriden, vilket hela tiden sker.165 Vid en 
analys är det dock viktigt att avstå från detta för att kunna tydliggöra komplexiteten. 
Exempelvis utesluter inte frihet och jämlikhet varandra, men ju mer det ena betonas, 
desto mindre utrymme lämnas det åt det andra (åtminstone utifrån ett negativt 
frihetsbegrepp). Därför kan ingen teori lägga lika stor vikt vid alla de centrala 
begreppen inom liberalt tänkande, eftersom flera av dem står i kontrast till varandra. 
De liberala kärnbegreppen är enligt Freeden ”liberty, individuality, progress, 
rationality, the general interest, sociability, and constrained power”.166 Olika 
riktningar inom liberalismen betonar således dessa begrepp i olika hög grad. Enkelt 
uttryckt kan exempelvis en atomistisk förståelse av individualitet och frihet 
tillsammans med framgång få företräde i en marknadsliberalism, medan en 
socialliberalism kan förstå frihet och individualitet i förhållande till människans 
sociabilitet och därför kan ha en annan uppfattning om vad som är samhällets bästa. 
För att kunna kritisera eller företräda liberalism krävs således en mer djuplodande 
redogörelse för den typ av liberalism som åsyftas.  
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2.2 Liberalism och rättvisa 
Avgörande för de senaste decenniernas diskussion om liberalism har den liberala 
politiska filosofi som dominerar den analytiska traditionen blivit. Den fick ett starkt 
uppsving under 1970- och 80-talen, i hög grad till följd av John Rawls A Theory of 
Justice (1971) och den omfattande diskussion som den gav upphov till. Rawls 
utarbetade sin teori som ett alternativ till den då dominerande utilitarismen men 
inom ett kontraktsteoretiskt ramverk. För Rawls är problemet med utilitarismen att 
den är beredd att offra individens frihet till förmån för gruppens bästa och Rawls 
hävdar att ”justice denies that the loss of freedom for some is made right by a greater 
good shared by others”.167 Rawls menar också att hans rättviseteori är att föredra 
därför att den är vad människor skulle välja om de ställdes i det han kallar för 
”ursprungspositionen” (the original position). Detta är motsvarigheten till 
kontraktsteorins naturtillstånd och utgörs av ett tankeexperiment där var och en får 
skala bort alla former av särdrag (så som kön, etnicitet och klass) för att bakom 
”okunnighetens slöja”, det vill säga i okunskap om sina egna förutsättningar så som 
samhällsposition, relationer och ålder, välja vilka principer för rättvisa som skulle 
ge de bästa samhällsstrukturerna.168 Rawls menar då att de två principer som han 
kommit fram till är vad alla människor skulle välja.169  

För det första krävs grundläggande rättigheter som yttrandefrihet, religionsfrihet 
och politiskt deltagande, för att människor ska kunna skaffa sig en uppfattning om 
och eftersträva det goda livet. För det andra krävs det rättvisa möjligheter för alla 
att uppnå olika former av samhällspositioner, vilket exempelvis kräver att alla får 
en god utbildning och sjukvård så att klass inte blir avgörande för vad en individ 
kan uppnå. Till detta hör att ekonomin måste vara ordnad så att de strukturella 
orättvisorna i samhället (så som att olika arbeten ger olika lön) leder till att alla 
tjänar på denna samhällsstruktur och att de som tjänar minst på det ändå tjänar så 
mycket som möjligt. Detta är vad Rawls förstår som ”justice as fairness”.170 Rawls 
teori betraktas vanligen som en socialliberal teori, eftersom den lägger stor vikt vid 
omfördelning av ekonomiska medel och förespråkar en välfärdsstat. Detta står i 
motsats till hans interlokutör Robert Nozik som i sin kritik av utilitarismen går steget 
längre och hävdar att det inte finns något moraliskt försvar för att en person inkräktar 
på en annan människas frihet, given i naturtillståndet. Det innebär att staten inte har 
rätt att gripa in i människors frihet överhuvudtaget och därför ska den begränsas till 
att upprätthålla människors säkerhet, en liberteriansk position: ”The minimal state 
treats us as inviolate individuals, who may not be used in certain ways by others as 

 
167 John Rawls, A Theory of Justice (Oxford: Oxford University Press, 1973), 3 f. 
168 Rawls, A Theory of Justice, 136 ff. 
169 Rawls, A Theory of Justice, 54 ff.  
170 John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard 

University Press, 2001), 39 ff.  



71 

means or tools or instruments or resources; it treats us as persons having individual 
rights with the dignity this constitutes.”171 

Liberala feministteoretiker har kritiserat Rawls teori om rättvisa för att den är 
könsblind. Susan Moller Okin menar att Rawls teori vilar på en paradox. Å ena sidan 
hävdar Rawls att ett rättvist samhälle bygger på att barn tränas i moraliskt tänkande 
och att leva sig in andras situation i kärleksfulla hem, eftersom det är förutsättningen 
för ursprungspositionen. Å andra sidan menar han att familjen tillhör den privata 
sfären och därför inte omfattas av principerna i rättviseteorin. Den familj som 
förutsätts vara rättvis är således inte föremål för en granskning utifrån de 
rättviseprinciper som den själv är en förutsättning för. Detta blir ett problem, 
eftersom familjen ofta är just orättvis och därmed fostrar barn till könshierarkier. 
Rawls bortser fullständigt från den maktordning som präglar samhället.172 Okin 
hävdar likväl att grundtanken hos Rawls är riktig och kallar idén om 
ursprungspositionen för brilliant.173 Justerad utifrån en feministisk analys kan Rawls 
rättviseteori bidra till jämlikhet, hävdar Okin. Vad denna typ av liberal feministisk 
kritik motsätter sig är således inte föreställningen om att självet i grund och botten 
är lika hos alla människor utan att en sådan likhet under rådande omständigheter 
inte är möjligt. Ett samhälle som bygger på genushierarkier kan inte frambringa 
människor som har förmågan att leva sig in i vilken position som helst. Så länge 
kvinnor är de huvudsakliga omsorgsgivarna och män de huvudsakliga 
inkomstbringarna i samhället så kommer flickor och pojkar att utveckla olika 
självuppfattningar och olika moraliska perspektiv som leder till kvinnliga respektive 
manliga ståndpunktsepistemologier. Först i ett genuslöst samhälle, det vill säga ett 
samhälle där det inte finns en ojämlik social konstruktion av kön, kan den 
psykologiska och moraliska utvecklingen hos barn leda till ”a more complete human 
personality” som förmår sätta sig in i alla mänskliga perspektiv utifrån Rawls 
ursprungsposition.174 Som framgår av Okins kritik av Rawls finns det följaktligen 
en liberal feminism som inte är kritisk till de grundläggande föreställningarna om 
självet som rationellt och universellt i liberal tradition, utan utgår från antagandet 
att kvinnor är lika kapabla till rationellt tänkande som män och därför bör delta i 
den offentliga sfären på samma premisser som män. Likaså bör den stävan efter den 
jämlikhet som upplysningstraditionen tillskrev alla män också tillkomma kvinnor. 
Kvinnor och män ska ha jämlika möjligheter. 

Från andra feministiska håll är dock kritiken mot den kontraktsteoretiska 
utgångspunkt som Rawls och Nozik delar massiv. I sin Feminist Politics and Human 
Nature hävdar Alison Jaggar att liberalismen i grunden vilar på en atomistisk syn 
på självet, eftersom ”[t]he assumption in this case is that human individuals are 
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ontologically prior to society; in other words, human individuals are the basic 
constituents out of which social groups are composed”.175 Hon menar att liberalism 
kan se lite olika ut men ändå förenas av några ontologiska antaganden om självet 
som hänger samman med denna atomism och som är problematiska.176 Denna 
beskrivning har kommit att bli klassisk i feministiskt tänkande och ligger i botten 
på den entydiga beskrivning av liberalismen som används för att avfärda den. Jaggar 
lyfter fram fyra huvudsakliga kritikpunkter. Den första är den normativa dualismen. 
Liberalismen föddes ur ett cartesianskt, metafysiskt dualistiskt paradigm men står 
idag för en mer normativ dualism där sinnet, och den däri situerade rationaliteten, 
värderas högre än kroppen. Detta underbygger det som Jaggar uppfattar som den 
grundläggande liberala tanken; att människan i grunden är ensam och avskild från 
andra, en så kallad politisk solipsism. Enligt kontraktsteorin kan människan utifrån 
sin enskildhet välja att ingå överenskommelser med andra om att forma samhällen, 
men så få ingrepp som möjligt bör göras i människans autonomi. Jaggar kritiserar 
detta utifrån det faktum att människan som biologisk varelse inte är självtillräcklig 
utan beroende för sin överlevnad och att det därför inte finns något fritt urtillstånd. 
Artens överlevnad visar att människan aldrig är självtillräcklig och att det inte 
fungerar att se staten som en neutral garant för människans självbestämmande. 
Snarare har människor vissa grundläggande och likartade behov, vilket måste gör 
utgångspunkten för politiskt tänkande.177  

Den andra problempunkten är vad Jaggar kallar abstrakt individualism, som 
innebär att den solipsistiskt betraktade människans egenskaper, känslor och 
intressen uppfattas som oberoende av den kontext hen befinner sig i. Empiriskt sett 
formas dock människor i sociala sammanhang och därför blir det orimligt att 
betrakta det som en valmöjlighet huruvida människor eller samhället ska göra 
ingrepp i människors liv. Staten kan inte heller vara neutral i förhållande till 
människors olika intressen, eftersom staten är med och formar dessa.178 Om, för det 
tredje, individers egenskaper och intressen påverkas av socialisering kan människan 
inte heller sägas vara fullständigt rationell och därmed inte heller autonom. 
Människor kan begå misstag eller vilseledas av andra eller sig själva.179 Slutligen är 
liberalism, enligt Jaggar, ojämlik, trots att den hävdar allas jämlikhet. Det beror 
framför allt på dess betoning av rationaliteten som ett gemensamt mänskligt drag. 
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Det leder till två allvarliga konsekvenser. För det första är rationaliteten modellerad 
på priviligierade vita mäns livssituation och underordnar därför alla andra. För det 
andra gör prioritering av rationalitet och likhet att liberalismen inte förmår bemöta 
människors olikheter och olika behov, eftersom de är sekundära.180 Sammantaget är 
liberalismen alltid essentialistisk och ahistorisk, eftersom den inte uppfattar att 
kontexten nämnvärt påverkar människans natur. Trots den avsevärda skillnaden 
mellan Rawls mer socialliberala teori och Noziks libertarianism bortser de således 
båda, enligt denna kritik, från att varje individ formas i ett socialt sammanhang före 
det att hen blir en individ som kan relatera till samhället.  

Andra feministiska teoretiker hävdar att kontraktsteorin kan förstås på ett annat 
sätt, nämligen som enbart syftande på individens förhållande till staten. 
Kontraktstänkandet är med detta perspektiv inte främst att förstå som en ontologi 
utan handlar om individens rättigheter. Enligt feminister som ställer kvinnors lika 
rättigheter i centrum kan kontraktsteorin, och den förståelse av individen som den 
bygger på, vara ett verktyg för jämställdhet. Jean Hampton menar att 
kontraktstänkandet medger den position utanför som är nödvändig för att hävda en 
universell normativ status för jämlikhet och därför kan vara avgörande för 
feminister.181 Om ingen blick utifrån finns, det vill säga ingen universell överblick, 
berövas också feministens krav på jämlikhet sin giltighet. För Hampton är således 
kontraktsteorin inte ett försök till en liberal neutral utgångspunkt. Tvärtom hävdar 
hon att kontraktsteorin behövs just för att normen om allas lika värde ska kunna 
implementeras. Ingen människa får användas instrumentellt och därför måste alla 
driva sitt eget intresse. Det är således inte ett försök till en förment metafysiklös 
liberalism utan istället vad Hampton kallar en ”socially responsible metafysics”.182  

Det feminister från andra idétraditioner (som poststrukturalism, postkolonialism 
och queerteori) har vänt sig emot i liberalismen är bland annat just möjligheten att 
skala bort de attribut som Rawls och andra liberaler uppfattar som externa i relation 
till självet, men som dessa tänkare hävdar är inneboende i självet. En central del av 
kritiken mot den rawlsianska liberalismen är med andra ord dess universella 
anspråk. Denna kritik har dock också riktats från positioner som kan betraktas som 
hemmahörande inom den liberala tankesfären. I själva verket har det alltid funnits 
en inbyggd spänning mellan universellt och partikulärt i liberalismen.183 I samtiden 
utgör kommunitarismen en hemvist för liberal partikularism och betoning av 
människans sociabilitet. 

Även från liberalt feministiskt håll har universalismbegreppet utvecklats för att 
inbegripa mänsklig skillnad. Martha Nussbaums grundhållning är att alla människor 
ska ha samma möjligheter att utöva sin frihet oavsett kultur och klass men att ingen 
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kan tvingas till det, och därför söker hon en mer komplex och kvalificerad form av 
universalismbegrepp. Det innebär att människors, och framför allt kvinnors, 
förmågor (capabilities) måste understödjas så att de har möjligheten att välja hur de 
vill agera. Exempelvis måste en kvinna som utsätts för våld i nära relationer ha både 
den ekonomiska, den lagliga och den normativa rättigheten att lämna relationen, 
men hon kan aldrig tvingas att fatta det beslutet. Nussbaum framhåller tio 
”funktionsförmågor” som är nödvändiga oavsett kultur för att detta ska bli möjligt, 
bland annat liv, kroppslig hälsa, kroppslig integritet och känslor.184 Dessa förmågor 
gör frihet till en potentialitet som individen kan välja att realisera. Enligt Nussbaum 
är detta en form av icke tvingande universalism som tar hänsyn till skillnad och 
bygger på en förståelse av kulturer som föränderliga men ändå bereder alla samma 
grundläggande rättigheter.185 Kulturer som inte erbjuder detta bör således anpassa 
sig till dessa universella rättigheter. Universalism kan således konstrueras på ett sätt 
som är känsligt för skillnad och inte tar sin utgångspunkt i priviligierade 
västerländska medelklassförhållanden, menar Nussbaum och hävdar att ”certain 
basic aspirations to human flourishing are recognizable across differences of class 
and context, however crucial it remains to understand how context shapes both 
choice and aspiration”.186 

2.3 Kritiken av karaktäriseringen av liberalismen 
Rawls liberala politiska filosofi har satt tonen för den akademiska diskussionen av 
liberalismen sedan 1970-talet och både förespråkare och motståndare har i hög grad 
kommit att förstå den som en rimlig samtida utläggning av en i hög grad enhetlig 
liberal tradition som sträcker sig från John Locke, via Immanuel Kant och John Mill 
till John Rawls.187 Freeden påpekar att man då missar en viktig utveckling av det 
liberala arvet som på fundamentala punkter skiljer sig avsevärt från Rawls liberala 
teori och som ledde fram till idén om välfärdsstaten. Det handlar om det som på 
engleska kallas för new liberalism (och som saknar svensk benämning). Den växte 
fram i Storbritannien under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, utvecklad 
av framför allt Thomas Hill Green, Leonard Trelawny Hobhouse och John Atkinson 
Hobson. New liberalism uppstod som en reaktion mot den samhällssituation som 
industrialiseringen och en alltför oreglerad liberalism gav upphov till, med mängder 
av fattiga och utslagna människor som försökte överleva i smutsiga och nedgångna 
områden i städerna i Storbritannien.  
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Freeden framhåller att Hobhouse och Hobson, genom att stödja sig på andra stråk 
i det liberala tänkandet, utvecklade en på många sätt annorlunda liberal ideologi. 
Evolutionsteorin utgjorde också en inspirationskälla och man tänkte sig 
samhällsutvecklingen som en social förändring mot ett idealt samhälle. Detta 
samhälle beskrevs i termer av en organism, där alla delar är nödvändiga för att 
helheten ska fungera. Som politiskt mål förstods det i termer av frigörelse och 
befrielse och det skulle ske i en rörelse framåt som präglades av spontanitet och 
vitalitet, en rörelse som skulle sprida sig men också utvecklas i relation till de nya 
sammanhang som den skulle fungera i.188 Freeden beskriver att det handlade om en 
både biologisk och andlig livskraft: ”The world is naturally active and vigorous and 
liberalism is above all an instrument for freeing this flowing human essence.”189 
Varken människan eller samhället uppfattades därmed som statiskt. Det var dock en 
energi och rörelse där välfärd och frihet var av jämbördig betydenhet. Detta står i 
motsats till Rawls mekanistiska förståelse av liberalism som bygger på 
rättviseprinciper, statiska, universella regler och en oföränderlig konstitution.190  

Denna historiska förståelse av liberalismen som något som utvecklas och 
förändras fick också konsekvenser för synen på pluralitet. Tanken att det finns en 
ständig kamp inbyggd i liberalismens anpassning till olika samhällskontexter skiljer 
den från den rawlsianska universalismen genom att den "subscribed to a concrete 
spatial universalism that is a function of time (as of course does Marxism) rather 
than a transcendental and spaceless universalism that is a function of atemporal 
reason”.191 Huvudproblemet blir då inte hur de liberala strukturerna kan understödja 
individens autonomi utan hur den historiska utvecklingen kan leda till individualitet, 
sociabilitet eller välfärd. Freeden pekar också på känslans roll i new liberalism, och 
att den inte stod i motsats till förnuftet. Det fanns en kritik mot den filosofi som 
sprang ur en rent abstrakt reflektion. Det liberala tänkandet måste härröra ur faktiska 
och känslomässiga behov: 

It is not only that human beings have emotions and imagination that demand respect 
in social arrangements, but that expressivism and spontaneity are defining features of 
life, and hence of the liberalism that enables life. Liberalism contains core rational 
attributes, but is nonetheless irreducible to the contemplative faculty. Reason and 
emotion coexist and support each other in a manner ruled out of court by most current 
manifestations of philosophical liberalism.192  

Genom kopplingen till romantiken kom liberalismen till och med att uppfattas som 
en sinnesstämning av vissa, som en glödande drivkraft i människan.193 Mot den här 
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bakgrunden menar Freeden att det narrativ som framhåller liberalismens utveckling 
som ett spår från Locke, via Kant och Mill till Rawls är både selektivt och 
ohistoriskt:  

Moreover, when we look at alternative horizons of the European liberalism that 
inspired its American counterpart, chosen from multiple readings of liberalism’s 
history, another sequence could equally, if not more, persuasively be rerouted from 
Locke to Bentham to Mill to Green to Hobhouse, and result in a very different 
interpretation of liberalism’s features.194 

När den politiska utvecklingen under 1930-talet skiftade mot en auktoritär riktning 
förändrades också det liberala tänkandet. I ljuset av den totalitarism som växte fram 
framstod det som allt mer avgörande att framhålla den liberala statens värden som 
okränkbara genom att ge dem en transcendental status. John Hallowell menade att 
det liberala tänkandets beroende av den historiska utvecklingen hade orsakat dess 
misslyckande. Liberalismen var alltså orsak till sin egen undergång. Om exempelvis 
rättssystemet skulle försvaras, var det objektiva förnuftet den enda säkra grund som 
garanterade den liberala statens oavhängighet av mänsklig felbarhet och därmed 
dess överlevnad. Ur denna mylla växte åter tanken på naturrätten upp och i spåren 
av den konceptet mänskliga rättigheter. Deras status som eviga sanningar skulle 
skydda dem från att urholkas av partikulära mänskliga bedömningar. Hallowell 
bidrog till att återskapa en liberalism som centrerades kring rationella, 
bortomhistoriska värden. Han kombinerade det med en individualism som inte 
innebar autonomi utan utövandet av ett gemensamt mänskligt förnuft som ger en 
gemensam världsbild och därmed inte bidrar till en opålitlig pluralism. För 
Hallowell var detta en stabil liberal filosofi, vilket skilde den från liberal föränderlig 
ideologi.195 

När den liberala politiska filosofin utvecklades med Rawls i spetsen övertogs 
denna tro på det stabila och ickekontingenta men det kombinerades med en 
nyvunnen vurm för en kantiansk autonomi. Denna autonomi uppfattades dock inte 
som ett hot mot den enhet i samhället som skyddade mot sönderfall, eftersom varje 
människas drivkraft mot rättvisa är densamma och grundad i den universella 
rationaliteten. Människors val skulle därför inte leda till pluralism. Idén att alla 
människor på basis av förnuftet kan acceptera reglerna för den liberala ordning som 
Rawls målar upp utgör det specifikt nya med hans teori: 

Rawls’s political liberalism was presented as a Western paradigm, but one whose 
rigthness would gain it universal recognition, moving from historicity to ahistoricity. 
Its universal appeal would not be forged out of competition over legitimacy with 
other ideological arrangements – the manner through which most liberals have 
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measured their successes, earning their spurs on the battlefield of ideas – but as a 
nonpluralist procedural and moral necessity.196 

Med det här perspektivet innebär Rawls filosofi snarast ett paradigmskifte i den 
pluralistiska liberala traditionen. Den separata individen med en privat avskild sfär 
återtas och betydelsen av människans sociabilitet minimeras jämfört med new 
liberalism. Jämlikhet reduceras till det likvärdiga deltagandet i den politiska 
processen, något som inte är valbart för den enskilda individen. Liberalism handlar 
därmed inte längre om att uppnå vissa värden utan enbart om det politiska 
maskineriet. Likaså finns ingen rörlighet i det liberala tänkandet, ingen anpassning 
efter specifika historiska behov, ingen möjlighet att justera det centrala 
rättvisebegreppet. Den ahistoriska, procedurmässiga och logiskt tvingande 
konstruktionen av liberalism leder också bort från den känslomässiga dimensionen 
av liberalism som tidigare hela tiden varit närvarande på olika sätt genom 
engagemanget för en bättre värld. Alla konflikter kring värden och normer antas 
kunna lösas på politisk väg utan inblandning av känslor.197  

2.4 Individualism 
Socialitet utgör alltså ett av kärnvärdena i liberalism. Trots detta är det vanligt att 
feministteologer sätter likhetstecken mellan liberalism, individualism och atomism, 
vilket ställer dessa begrepp i motsats till ömsesidigt beroende. Därför är det viktigt 
att titta närmare på begreppet individualism och vad det rymmer. Statsvetaren Colin 
Bird menar att både förespråkare för olika former av den filosofiska liberalismen 
och motståndare i form av konservativa kommunitarister förenas av en föreställning 
om att liberalism är likamed individualism, vilket uppenbarligen också gäller för 
Jaggars numera klassiska, feministiska kritik. De flesta är medvetna om att 
liberalism kan se olika ut men genom att förstå individualismen som det enskilda 
centrala kärnbegreppet i liberalismen skapar man sig en bild av att det finns en 
liberal position som håller detta samman. Bird menar dock att ”we should stop 
thinking of liberalism as a harmonious federation of moral ideals bound together 
under a constitution of individualism”.198 Snarare är det fråga om “an unstable 
alliance of antagonistic principles and ideals”.199 

Individualism som begrepp är i det närmaste lika mångtydigt som liberalism och 
som en av de mest erkända uttolkarna av begreppet, Steven Lukes, uttrycker 
det: ”what counts here or there as individualism varies with time and place and bears 
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the distinctive marks of its context of use”.200 Begreppet uppstod som ett pejorativt 
uttryck bland europeiska konservativa för att beteckna den franska revolutionens 
åberopande av individens rättigheter och intressen, vilket ansågs stå i konflikt med 
samhällets sammanhållning och leda till kaos och ett ociviliserat samhälle. Framför 
allt påtagligt var detta i Frankrike, bland de katoliker som ville återställa 
samhällsordningen och som såg individens fria tänkande som ett hot mot både det 
statliga styret och mot den religiösa auktoriteten och enheten.201 Individualism 
innebar isolering och social upplösning. Denna uppfattning fanns även i Tyskland 
men här utvecklade de tidiga romantikerna en annan syn på individen som de inte 
själva gav beteckning individualism men som senare kom att få detta epitet. 
Individualism syftar här på individualitet. Hos företrädare så som Wilhelm von 
Humboldt, Novalis, Friedrich Schlegel och Friedrich Schleiermacher framhölls 
individen som oförliknelig och oersättlig. Det var fråga om en slags ”individualism 
of difference”, en kvalitativ istället för en kvantitativ individualism, unicitet snarare 
än avskurenhet.202 Hos Schleiermacher står denna individ alltid i relation till andra 
unika individer i sitt handlade och tänkande. Detta själv ”is a social self, ever in 
relation, in search of friendship, and uses a language that he has been ’given’ 
through culture and society”.203 Frihet innebär då möjligheten att leva i ”a 
constructive developmental endeavour”, där människan kan odla sin unika 
personlighet i en etisk relation till andra.204 Den tidiga romantikens understrykande 
av människans individualitet ska alltså inte blandas samman med den senare kulten 
av det konstnärliga geniet.205 Inte heller sammanfaller det med den senare 
utvecklingen av individualitetsbegreppet till det nationalistiska upphöjandet av det 
specifika folket.206 

I USA kom individualism att få en helt annan betydelse, centrerad kring naturliga 
rättigheter och företagande. Begreppet kom till USA med de negativa 
konnotationerna från den franska kontexten men blev snabbt en term för den 
utveckling, framgång, demokrati och civilisation som tänktes utmärka USA. Det 
associerades med ”the actual or imminent realization of the final stage of human 
progress in a spontaneously cohesive society of equal individual rights, limited 
government, laissez-faire, natural justice and equal opportunity, and individual 
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freedom, moral development and dignity”.207 Begreppet utvecklades som en motsats 
till socialism men med samma universalistiska pretentioner och kom att uppfattas 
som en beteckning på den nationella identiteten i USA. I England fanns en mängd 
olika betydelser. Jeremy Benthams utilitaristiska liberalism med fria individer som 
sluter kontrakt under en stat med minimalt inflytande var den mest dominerande, 
även om inte företrädarna själva använde begreppet. Senare kom individualism att 
beteckna Manchesterliberalismen och beskrivas som motsatsen till kollektivism i 
form av socialism och kommunism. För Mill var dock individualism i meningen 
individens kamp för det egna något negativt, eftersom det skapade ett samhälle av 
fiender som tävlade mot varandra istället för att samarbeta för ett bättre samhälle för 
alla. Green och Hobbhouse inom New liberalism menade att individualism 
betecknade den individuella frihet som bara kan uppnås med ett djupgående 
inflytande från staten, något som närmade sig socialism. Socialister använde 
begreppet i den franska, pejorativa meningen i opposition mot kapitalismen. Inom 
frikyrkligheten fick den tyska, romantiska förståelsen av individualism ett visst 
fäste, varför individualist också kom att beteckna religiösa fritänkanre.208  

Begreppet individualism kan alltså stå för en mängd olika saker. Trots det 
uppfattas det som en legering av idéer som är “naturally related” och att “to be 
committed to one is to be committed to some, most or all of the others”.209 Eftersom 
så inte är fallet är det av vikt att ta en närmare titt på de idéer som ingår. Lukes 
spaltar upp dessa på ett tydligt sätt och börjar med fem enheter. Den första är den 
enskilda människans värde eller värdighet. Ett av de tydligaste uttrycken för den 
enskilda människans värde i modern filosofi är förstås en av Kants formuleringar av 
det kategoriska imperativet där människan aldrig får behandlas enbart som ett medel 
utan måste behandlas som ett mål i sig, det vill säga att den specifika individens 
existens är ett mål i sig.210 Enligt Lukes framträder dock idén om varje människas 
värde även i den hebreiska profettraditionen, i det Nya testamentet, bland 
renässanshumanisterna, hos Luther och Calvin och därefter bland merparten av 
moderna tänkare med undantag av exempelvis nationalister, stalinister och fascister 
som betraktar ”individuals as of less or no value in comparison with the whole of 
which they form a dispensable part”.211  

Den andra enheten i individualism är autonomin, självbestämmandet, att vara sin 
egen lag och styras av sina egna överväganden och inte av utifrån kommande 
krafter. Uttryck för värdet av autonomi finns hos Aristoteles och sedan hos Thomas 
av Aquino, som framhåller vikten av att kunna sätta sig upp mot den världsliga 
överhögheten om en persons samvete påtalar att ett påbud avviker från Guds lag. 
Calvin för ett liknande resonemang och Luther påtalar varje människas förmåga att 
utifrån det allmänna prästadömet bedöma tron. Även på denna punkt är Kants 
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tänkande framträdande. För Kant är det fråga om att människan som en rationell 
varelse har förmågan att skapa universella lagar att agera utifrån. Autonomin och 
etiken hänger ihop för honom. Här är autonomin alltså kopplad till en objektiv etik, 
vilket visar att autonomi inte nödvändigtvis hänger samman med relativism.212 

Privatlivet utgör den tredje enheten i individualismen. Den privata sfären är ett 
område som individen själv bestämmer över, bortanför det offentliga. I viss mening 
existerade en form av privatliv redan innan moderniteten i from av den mystika 
andligheten. I moderniteten tar den dock en särskild form i och med tanken på 
bestämmanderätten över det egna. Mill framhåller att det finns en sfär där 
människan är helt oberoende och herre över sin kropp och sitt sinne, i den 
utsträckning att det inte påverkar andra. Det handlar om frihet till samvete, tankar, 
åsikter och känslor men också till den egna smaken och livsinriktningen. Det är 
alltså fråga om en negativ frihet, frihet från inblandning av staten och andra i delar 
av ens liv både gällande tanke och handling. Var gränserna för privatlivet går är en 
viktig knäckpunkt i liberalismen.213 

Vidare är en viktig komponent i individualism den personliga utvecklingen, det 
vill säga att odla och bilda det egna självet. Det finns spår av detta i den italienska 
renässansen och Jean-Jacques Rousseau ger också uttryck för det men den moderna 
uppfattningen är framför allt ett resultat av den tidiga tyska romantiken. Tanken att 
människan har en inre drivkraft att utveckla sin egen unika natur och därför måste 
ha frihet att göra detta finns hos såväl Novalis och Schlegel som Schleiermacher. 
De betonar samtidigt att detta sker genom att individen utgör en del av en organisk 
gemenskap. När Mill tar upp tanken, inspirerad av Humboldt, betonar han friheten 
för människan att utvecklas på alla möjliga upptänkliga plan och leva olika typer av 
liv så länge det inte inkräktar på andras frihet. Marx kommer att betona människans 
kreativa potentialer och behovet av självförverkligande och att arbetarens enahanda 
arbetsuppgifter förnekar uttrycket av människans mångsidiga förmågor. Han menar 
dock att odlandet av individualiteten enbart kan ske i gemenskap.214 

Slutligen har vi att göra med det som Lukes kallar ”the abstract individual”, en 
enhet som skiljer sig från de övriga, då den inte utgör ett värde eller ideal utan är ett 
ontologiskt antagande om vad individen är. Idén om den abstrakta individen 
beskriver människan som given, liksom hens intressen och behov, och gemenskaper 
och stater ses som konstruerade sammanslutningar som ska svara mot dessa 
intressen:  

The crucial point about this conception is that the relevant features of individuals […] 
are assumed as given, independently of a social context. This givenness of fixed and 
invariant human psychological features leads to an abstract conception of the 
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individual who is seen as merely the bearer of those features, which determine his 
behaviour, and specify his interests needs and rights.215 

Denna tanke finns tydligt hos de tänkare som laborerar med ett naturtillstånd och en 
naturlig lag under 1600- och 1700-talet men också hos Rawls. Individen utgör den 
verkliga existensen medan grupper enbart är sammanslutningar av individer som 
blivit till som subjekt före sitt frivilliga inträde i en gemenskap. Gruppens syfte är 
enbart att bidra till individens intressen. En mer allmänt abstrakt uppfattning om 
individen finns hos utilitarister och klassiska ekonomer. Under 1800-talet 
kritiserades denna uppfattning av tänkare från en mängd olika riktningar som 
beskrev detta som en central och ytlig idé i upplysningen.216 Att skilja mellan dessa 
fem komponenter kommer att vara avgörande i avhandlingen och jag kommer 
framgent tala om den hållning som omfattar den abstrakta individen som ontologisk 
individualism, alltså antagandet att individen föregår relationen och är likadan som 
andra individer i det att hen har vissa egenskaper och drivs av vissa intressen. 

Dessa fem komponenter tar enligt Lukes sig uttryck i sex olika typer av 
individualism. Politisk individualism underbyggs framför allt av idén om den 
abstrakta individen och framhåller individen som en oberoende och rationell varelse 
som strävar efter att uppfylla sin egna intressen och som kan samarbeta med andra 
och skapa ett samhälle för att uppnå detta. Staten uppstår då genom att individer ger 
den sitt samtycker, i det fria ursprungstillståndet eller genom fria val. Politikerna 
representerar individerna och deras uppdrag är begränsat till att skydda individers 
möjligheter att utöva sina intressen.217 Den ekonomiska individualismen tänker sig 
också att samhället fungerar bäst när den abstrakta, rationella individen får driva 
sina egna intressen på en marknad som är lågt reglerad, där spontan konkurrens 
råder mellan privat ägda företag och mellan individer.218 Religiös individualism 
innebär att ”the individual believer does not need intermediaries, that he has the 
primary responsibility for his own spiritual destiny, that he has the right and the duty 
to come to his own relationship with his God in his own way and by his own 
effort”.219 Till den hör två delar, den andliga jämlikheten och den andliga 
fingranskningen av självet. Det finns uttryck för detta under hela den kristna 
historien men reformationen anses vanligen ha gjort detta till ett framträdande drag, 
med ett särskilt tydligt uttryck i den kalvinska traditionen och hos en sådan tänkare 
som Søren Kierkegaard. Ernst Troeltsch menar till och med att det är reformationen 
och inte renässansen som har orsakat att individualismen fick ett sådant grepp om 
västerlandet.220 

 
215 Lukes, Individualism, 70. 
216 Lukes, Individualism, 71 ff. 
217 Lukes, Individualism, 74. 
218 Lukes, Individualism, 80 ff. 
219 Lukes, Individualism, 84. 
220 Lukes, Individualism, 84 ff. 



82 

Etisk individualism förstår individen som centrum för etiken. I den etiska 
egoismen innebär det att individens egna intressen är riktmärket för ett etiskt 
handlande, som hos Thomas Hobbes eller Bentham. Där utgör den egna fördelen 
respektive lyckan målet för handlandet. I övrig etisk individualism handlar det 
snarare om att individen utgör utgångspunkten för etiken, det vill säga att det ligger 
hos individen att avgöra vad som är ett gott handlande. Att individen fastställer 
kriterierna för och bedömer moralen är en uppfattning som i hög utsträckning 
kommer med Kierkegaards och Friedrich Nietzsches tänkande. Ytterst leder det till 
en nihilism där inga värden kan överordnas andra och allt saknar mening. Hos Jean-
Paul Sartre kopplas denna individualism till människans outtömliga förmåga och 
börda att välja utan riktningsgivare.221 Om den etiska individualismen hänför källan 
till etiken till individen så gör den epistemologiska individualismen sammaledes 
med kunskapen. Det gäller hos René Descartes så väl som hos empirister som Locke 
och David Hume.222 Slutligen innebär den metodologiska individualismen att 
sociala fenomen enbart kan förklaras genom att undersöka individer. Den räknar 
vanligen inte med sociala krafter, strukturer och institutioner som förklaringar till 
hur samhället ser ut. Ursprungligen formulerades den av Hobbes som menade att 
helheten enbart kan förklaras av de delar den består av, eftersom den orsakas av sina 
delar, i människans fall den abstrakta individen. Senare har tänkare som Ernst 
Weber, Mill, Friedrich von Hayek och Karl Popper företrätt den.223  

I flera av dessa typer av individualism är den abstrakta individen en grundbult. I 
många former av politisk individualism är detta tydligt, där människan uppfattas 
som en separat och rationell individ med intressen oberoende av de sammanhang 
som människan befinner sig i. Det gäller både kontraktsliberalism och utilitaristisk 
liberalism och finns alltså i klassisk liberal demokratisk teori. Det samma gäller för 
ekonomisk individualism, där individen antas vara en rationell varelse som 
maximerar sin nytta. Även epistemologisk individualism utgår från den abstrakta 
individen, eftersom den inte erkänner någon social påverkan på den som har 
kunskap och på kunskapen som sådan. Likaledes måste den metodologiska 
individualismen göra det om inte sociala faktorer ska vara en del av förklaringen av 
sociala fenomen. Förutom den etiska egoismen är dock varken religiös eller etisk 
individualism förbundna med den abstrakta individen, eftersom dess företrädare 
uppfattar individen som socialt och historiskt påverkad. 

Det finns en nära koppling mellan den politiska och den ekonomiska 
individualismen, eftersom båda utgår från den abstrakta, rationella och egennyttiga 
individen och politiken uppfattas skydda den fria ekonomiska spelplanen som denna 
individ agerar på. Till detta hör också ofta den metodologiska individualismen, 
eftersom den menar att de politiska och ekonomiska skeendena enbart kan förklaras 
genom de fria individernas agerande. Religiös, etisk och epistemologisk 
individualism hänger däremot inte med nödvändighet samman med de tre 
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föregående. Däremot finns en tät koppling mellan religiös och etisk individualism, 
eftersom religion och etik ofta inte kan skiljas från varandra. Däremot är de inte 
avhängiga av epistemologisk och metodologisk individualism, som dock ofta 
hänger samman med varandra, eftersom kunskap i båda fallen antas vara avhängig 
av den minsta delen i en helhet. Alla dessa former av individualism argumenterar 
dock på olika sätt för de fyra kärnvärdena, människans värdighet, autonomi, 
privatliv och personliga utveckling. Hur dessa betonas beror dock i hög utsträckning 
på vilken syn på jämlikhet som ligger i botten.224 

Lukes menar dock att det är möjligt att ansluta sig till dessa fyra värden, utan att 
acceptera idén om den abstrakta individen, eftersom värdighet, autonomi, privatliv 
och personlig utveckling inte är logiskt eller konceptuellt bundet till en specifik 
universell och statisk definition av människan. Det är möjligt att förstå dem i relation 
till en socialt konstituerad person. Likaså kan dessa värden kombineras med andra 
politiska och ekonomiska teorier och ta avstånd från metodologisk individualism 
(även om företrädare för individualistiska sådana ofta förnekar det). Dessa värden 
kräver inte heller en individualistisk syn på grunden för etik eller kunskap. I 
feministiskt politiskt tänkande har det utvecklats sätt att göra detta. 

2.5 Liberalism och politik 
På senare år har just hanteringen av begrepp som autonomi, frihet och rättvisa spelat 
en viktig roll när det gäller att föra feministiskt tänkande vidare från det dödläge 
som kritiken av liberal subjektförståelse från poststrukturalistisk, postkolonial och 
intersektionell teori medförde. Istället för att helt avfärda eller omfamna 
ställningstagandet om människan som autonom har feministiska teoretiker valt att 
fokusera på människans agentskap. Syftet med denna politiska teori är att se hur ett 
pluralistiskt och demokratiskt samhälle bäst kan gestalta sig om man inte tar sin 
utgångspunkt i spänningen mellan essens och konstruktion eller i könsdikotomin 
utan i den existerande, och ofta konfliktfyllda, mångfalden i samhället.225 I fokus 
står inte heller rättsstaten och jämlik representation utan ”the question of what it 
means to actualize public spaces and enact democratic politics”, det vill säga att 
performativt iscensätta de ideal som är eftersträvansvärda, även om de saknar en 
metafysiskt grundad okränkbarhet.226  

Här är det således inte fråga om ett liberalt tänkande i den meningen att det utgår 
från liberala ontologiska hållningar om individens primat och självtillräcklighet. 
Istället försöker dessa tänkare utveckla några av de avgörande värdena i 
liberalismen, så som autonomi, och teorierna är, om än på olika sätt, hängivna 
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demokrati som samhällskonstruktion. Grundtanken är dock att demokratin behöver 
utvecklas till något mer än bara representativ demokrati för att den ska kunna bidra 
till frigörelse och samhällsförändring. Detta kan uppnås genom en 
antifundamentistisk hållning som innebär att antaganden om människans natur inte 
åberopas utan att värden som är centrala i liberalism bearbetas och uppställs som 
ideal. Denna hållning griper över ett brett spektra av tänkare men kan karaktäriseras 
som en performativ feminism vars syfte, enligt Sharon Krause, är att ”theorize 
human agency in nonsovereign terms while recognizing its real potency and 
exploring the possibilities for freedom that it makes available”.227 Performativitet 
syftar här således på att skapa och iscensätta idealen snarare än att utgå från att de 
finns nedlagda i människans natur. Trots olikheterna dessa tänkare emellan har de 
det gemensamt att de motsätter sig “the old assumption that agency equals 
autonomy” och på så sätt gör utrymme ”within agency for forms of subjectivity and 
action that are nonsovereign but nevertheless potent”.228  

Två huvudriktningar inom denna politiska teori brukar framhållas, den 
deliberativa och den agonistiska, som lämnar den liberala grundhållningen. Den 
förra uppfattar demokratin som ett konsensusprojekt och förespråkar därför 
vanligen en deliberativ demokrati, det vill säga en överläggande demokrati. Genom 
samtal där allas ståndpunkter blir hörda kan även minoriteters ställningstaganden 
infogas i en lösning som alla kan vara överens om, även om det inte finns något 
gemensamt fundament. Dialoginriktade tänkare menar därför att det är både möjligt 
och önskvärt, även om det är mödosamt och tidskrävande, att uppnå enighet. 
Exempelvis hävdar Seyla Benhabib att alla, även underordnade grupper, kan delta 
på lika villkor i samtalet, givet att vissa normer för samtalet följs.229 Andra, så som 
Iris Marion Young, pekar på att risken är stor för att underordnade grupper i 
slutändan inte får det inflytande över det gemensamma beslutet som de bör.230 Den 
dialogiska feminismen ligger nära den identitetspolitiska hållningen och 
multikulturalismen och menar att demokratin utgår ifrån de identiteter och grupper 
som skapats socialt. Deliberativt tänkande frångår därmed inte liberalismens 
universaliserande tendens.231 Identiteter uppfattas som någorlunda beständiga. Detta 
är framträdande hos Young som menar att ”[t]his politics of group assertion, 
however, takes as a basic principle that members of oppressed groups need separate 
organizations that exclude others, especially those from more priviliged groups.”232 
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Likaså framhåller Benhabib att en postmodern upplösning av subjektet inte är 
feminismens strävan efter frigörelse till gagn, eftersom den drar undan mattan för 
kvinnors handlingsmöjligheter.233 Med liberala feminister delar dialogfeminister en 
förhoppning om att kunna nå universella överenskommelser och tron på universella 
värden. I kontrast till detta menar agonistiska feminister som Chantal Mouffe att 
konflikterna i ett samhälle aldrig kommer att gå över, och att målet istället bör vara 
att finna vägar att härbärgera motsättningarna och ge utrymme för olikhet. 
Konsensusprojektet är farligt, eftersom alltför stor likhet ger upphov till extrema 
motreaktioner.234 

Som framgår av denna korta exposé över några olika aspekter av politisk och 
filosofisk liberalism så pågår ständigt försök till att avgöra kampen om en entydig 
definition av liberalismen, det som Freeden alltså kallar för ”decontestation”, och 
deltagarna i denna kamp är både förespråkare för och motståndare till liberalism. 
Den omfattande kritiken av liberalismen bör utifrån detta faktum läsas med ett visst 
mått av misstänksamhet. Vad syftar en specifik beskrivning av liberalism till? Vilka 
alternativa förståelser av liberalism kan man tänka sig som eventuellt undergräver 
ett entydigt avfärdande av densamma? Det samma gäller för frågan om den liberala 
teologins status. Beskrivningen av denna domineras sedan länge av den 
liberalteologiska rörelse som fanns kring sekelskiftet 1800/1900. Dess människosyn 
framställs som överdrivet optimistisk, vilket fick till följd att den ändade i samband 
med världskrigen. Vilka andra berättelser är det befogat att lyfta fram och vilken 
betydelse har det för hur vi uppfattar liberal teologi idag? Till denna fråga vänder 
jag mig nu.  

2.6 Liberal teologi 
Den gängse beskrivningen av liberal teologi gör gällande att den kan begränsas till 
den tradition som växte fram i Tyskland under 1800-talet, i spåren av Kant och 
Schleiermacher, med sin huvudsakliga inspiration från Albert Ritschl, och att den 
hade sin blomstring kring sekelskiftet 1900 och sin amerikanska höjdpunkt i den 
rauschenbuschska social gospel-rörelsen. Den beskrivs som en i huvudsak 
protestantisk rörelse med orientering mot Jesu etiska lära och historiskkritiska 
metoder i tolkningen av Bibeln, och det lyfts fram att den engagerade sig för social 
rättvisa, som den kopplade till gudsriket, och att den tänkte sig ett ständigt förbättrat 
samhälle på grundval av upplysningsidéerna.235 Liberal teologi likställs inte sällan 
med en sådan kulturteologi och beskrivs som modernistisk eftersom den anses förstå 
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”the Enlightenment and modern culture as legitimate expressions of the Judeo-
Christian tradition” och vara ett uttryck för medelklassens frihetssträvan.236 Slutligen 
hävdas också att dess överoptimistiska människosyn och progressivism 
kraschlandade i och med världskrigen, vilket fick till följd att den avtog i popularitet 
och kom att ersättas av neoortodoxin. Anledningen till att liberalteologin övergavs 
sägs vara att den hade en alltför stark affinitet med, eller utgjorde en medlöpare till, 
den tyska regimens fasansfulla övergrepp. George Lindbeck menar att den betoning 
som lades på människans erfarenhet som källa till teologin gjorde den beroende av 
sekulär ideologi och naiv i tilltron till det sekulära samhällets förmåga att lösa 
mänskliga problem, vilket skulle förklara att ”Christian fellow travellers of both 
Nazism and Stalinism generally used liberal methodology to justify their positions”.237 
Alister McGrath går ännu längre när han uttrycker senare tiders skepsis mot liberalism 
i vid bemärkelse och frågar: ”Who wanted anything to do with an intellecutally 
dubious movement, which had given rise to the Nazi holocaust and the Stalinist 
purges?”.238  

Även om inte alla är beredda att dra så långtgående slutsatser har kritiken på 
många sätt varit omfattande. Den liberala teologin anses vara partikulär, när den 
utger sig för att vara universell, och hegemonisk, när den utger sig för att vara till 
för alla. Den beskrivs som kantianskt präglad och därmed ofrånkomligen både 
rationalistisk och individualistisk. Denna typ av beskrivning innebär dock en 
försnävning som skymmer den komplexitet som begreppet liberal teologi rymmer 
och får samtida liberal teologi att framstå som omöjliga projekt. Med Mark D. 
Chapmans ord:  

Liberalism is guilty by association with two world wars, with Nazism, with rampant 
individualism and every other evil (but never with its more obvious fruits – 
democracy, tolerance and freedom). In short, for many theologians, reason is no 
longer a universal and liberalism is dead. Theologians who defend the Enlightenment 
project may thus find themselves accused of some kind of Faustian pact (and liberals 
consequently become devils incarnate).239  

I artikeln ”Feminism och liberalteologi” fångar Thomas Ekstrand upp frågan om 
huruvida det finns en likhet mellan feministisk teologi och denna liberalteologi. Han 
påpekar att det i påståendet att det skulle förhålla sig så ligger en kritik mot feministisk 
teologi, eftersom liberalteologi har kommit att bli en nedsättande benämning. Han 
konstaterar också att jämförelsen är svår att göra, eftersom både liberalteologin och 
feministisk teologi är mångfacetterade fenomen men att betoningen av etiken finns i 
båda strömningarna. Dock är innehållet i etiken mycket olika. Ekstrand framhåller 
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också att det finns en rättmätig kritik mot liberalteologin, samtidigt som kritiken ofta 
är svepande och okunnig.240 

För att nysta upp några oklarheter som ligger inbäddade i de motstridiga 
förståelserna av liberal teologi och förklara orsaken till att feministisk teologi och 
liberalteologi kan tyckas ha en affinitet, är det på svenska möjligt att göra en 
distinktion som inte låter sig göras i engelskan, nämligen att skilja mellan liberal 
teologi och liberalteologi. Det förra utgör då ett paraplybegrepp och syftar på liberalt 
präglad teologi i vid bemärkelse, från Kant till idag, och inrymmer en mängd olika 
hållningar som skiftar avsevärt ifråga om exempelvis ontologiska 
ställningstaganden, religionsdefinitioner och religiös praktik. Liberalteologi har en 
mer snäv betydelse och åsyftar den ritschlianska rörelsen kring sekelskiftet 1900. 
Denna åtskillnad är av betydelse eftersom liberalteologin skiljer sig på avgörande 
punkter från både den tidigare schleiermacherska romantiska teologin som den ofta, 
men felaktigt, sägs härröra ur och från många senare varianter av liberal teologi.241 
Medan Albrecht Ritschl hade en kantiansk religionsförståelse och därmed hänförde 
teologins väsen till etiken, var Schleiermachers stora bidrag till den liberala 
traditionen att han förlade människans religiositet varken i förnuftet eller i moralen 
utan i känslan och intuitionen. Påståendet att liberal teologi har förlorat sin 
legitimitet bör således specificeras så att det blir möjligt att förstå den rika flora av 
liberala teologier som funnits och finns även efter liberalteologins fall.  

En annan distinktion som är viktig att göra är den mellan liberal teologi och 
teologisk liberalism, eftersom det kan sprida ett visst ljus över oenigheten som råder 
när det gäller definitionen av liberal teologi. Liksom när det gäller filosofisk och 
politisk liberalism är det nämligen omtvistat vilken roll rationalitet och frihet spelar 
för att definiera liberal teologi. Den brittiske teologen Theo Hobson framhåller 
liberal teologi som en teologi inriktad på just frihet och hävdar att frihet utgör 
evangeliets kärna och att kristen teologi därför bör försvara den liberala statens 
existens. Enligt Hobson bröt den tidiga kristendomen med den judiska legalismen 
och utverkade en moralisk frihet och på samma sätt måste den samtida liberala 
kristendomen försvara den liberala staten som utgör skyddet mot kontrollerande 
statsmakter. Liberal kristendom ”has faith in the ultimate harmony of liberty and 
new social cohesion; it sees this whole project as God’s will. For only in the liberal 
state can Christianity’s intrinsic love of liberty find full expression”.242  

Den anglikanske filosofen Michael J. Langford vidgar begreppet liberal teologi 
och hävdar att det kan sammanfattas under elva kriterier, där ibland att förnuft och 
uppenbarelse konvergerar, att Bibeln inte förstås bokstavligt, en icke-legalistisk 
förståelse av försoning och tron på fri vilja, tolerans och pluralism.243 Icke desto 
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mindre ligger fokus på rationaliteten hos Langford och han förespråkar en teologi 
som han kallar ”liberal ortodox”, som på rationell grund kan försvara teismen och 
inte gör några avsteg från den apostoliska trosbekännelsen. Det är en teologi som 
han menar hör till den kristna mittfåran tillsammans med konservatismen. För 
Langford är förnuftet universellt och därmed även sanningsanspråken i teologin. 
Langford tar således avstånd från liberal teologi i schleiermachersk mening, 
eftersom han menar att Schleiermacher förstår förnuftet som kontextuellt, betonar 
känslan eller intuitionen för högt och inte förstår den apostoliska trosbekännelsen 
så som man gjort inom traditionen.244 Den här typen av definitioner av liberal teologi 
utgår således ifrån att liberalismen kan beskrivas genom sitt innehåll och därmed 
har en essens och att dess främsta kännetecken finns i den frihetsorienterade eller 
den rationalistiska traditionen av det moderna tänkandet. I de nämnda fallen är 
denna essens också av ett sådant slag att teologisk liberalism framstår som en rimlig 
beteckning. Dessa teologiska former av liberalism beskriver sig själv på ett sådant 
sätt att de tycks utgöra en kontrast till ”postmodern” teologi. 

Andra menar att liberalism inom teologin bäst definieras som en hållning eller 
metod, snarare än som en uppsättning försanthållanden till vilka en teolog sällar sig. 
Peter Hodgson hävdar att liberal teologi karaktäriseras av sex särdrag. Den är fri och 
öppen, kritiskt konstruktiv, erfarenhetsbaserad, visionär, kulturellt transformerande 
och medlande/förmedlande.245 I sin djuplodande kartläggning av nordamerikansk 
liberal teologi framhåller även Gary Dorrien metodiken som det specifika för liberal 
teologi. Han menar att liberal teologi innebär ”that theology should be based on 
reason and critically interpreted religious experience, not external authority”.246 
Samtidigt håller han med Hodgson om att det finns vissa element som är signifikanta 
för liberal teologi utifrån ett historiskt perspektiv, även om varje tids specifika 
problem också format sin tids liberala teologier. De element som Dorrien 
identifierar är att liberal teologi omformulerar den kristna läran i relation till 
vetenskap (framför allt naturvetenskap och historiskkritisk metod) och etik, att den 
söker reformation men inte revolution, att den värderar erfarenhet och förnuft högt 
som källor för teologin, att den betonar kristen tro som en etisk hållning, att 
försoningen tolkas i etiska termer och att den ser det som nödvändigt att 
kristendomen är både trovärdig och relevant för samtidsmänniskan.247 Denna 
precisering utgör alltså också en relativt vid definition som inriktar sig på det 
metodiska, vilket gör att den liberala strömningen blir en bredare fåra och 
perspektivet på vad den omfattar större än om den begränsas till att bygga enbart på 
rationalistiska eller etiska ideal.  

 
244 Langford, The Tradition of Liberal Theology, 13 ff. 
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Hobson och Langford skulle således kunna gälla för teologiska liberaler medan 
Hodgson och Dorrien pekar ut liberal teologi. Den förra kategorin är i så fall att 
betrakta som en teologi som med teologiska argument förespråkar en viss form av 
politisk eller filosofisk liberalism eller värden som rationalism och frihet medan den 
senare mer är att anse som en teologi som värdesätter människans förnuft, erfarenhet 
och självbestämmande och vill omförhandla teologiska begrepp i relation till den 
omgivande kulturen. Liberal teologi kan då inte beskrivas genom några specifika 
teologiska ställningstaganden utan är mer karaktäriserad av sin metod och sin 
hållning till exempelvis förnuft, tradition och auktoriteter. Om teologisk liberalism 
bygger på en ontologisk individualism, där självet föregår relationen, är i grunden 
lik den andre och drivs av rationalitet, är detta inte nödvändigtvis fallet med liberala 
teologier. Snarare finns det olika ontologiska grundvalar för olika liberala teologier. 

Att förstå liberal teologi som en metodik eller hållning möjliggör en annan 
förståelse än den som gör gällande att liberal teologi ändade med världskrigen och 
det öppnar för en annan förståelse av dess status under slutet av 1900-talet och 
början av 2000-talet.248 Möjligen är det en sådan skillnad i perspektiv som ligger till 
grund för att Chapman uppfattar den liberala teologin som i det närmaste utdöd i 
Storbritannien, medan Dorrien vill peka på dess fortsatta livaktighet i 
nordamerikansk teologi. 249 Enligt Dorrien handlar oförmågan att se nyanserat på 
liberal teologi, det som jag här framhållit som vikten av att skilja mellan liberal 
teologi och liberalteologi, om att några av de framträdande dragen i liberalteologin, 
så som dess immanenta gudsrikesförståelse och framstegsoptimism, oförtjänt gjorts 
till kännetecken för hela den liberala traditionen.250 Istället bör liberal teologi förstås 
utifrån sin ambition att tolka teologi i förhållande till kulturen och vetenskapen och 
därmed skapa ett alternativ till konservativ auktoritetsbaserad tro å ena sidan och 
ateism (eller deism) å andra sidan. Med Dorriens breda förståelse av liberal teologi 
blir det möjligt att göra reda historiskt för att så olika riktningar som Chicagoskolans 
empirism och naturalism, den djupt metafysiska personalismen i Boston likaväl som 
social gospel-rörelsen alla hade en stark affinitet med den liberala traditionen. På 
samma grund hävdar han också att de teologer som brukar beskrivas som 
förgrundsgestalterna i neoortodoxin, är arvtagare till (och i viss mening förvaltare 
av) den liberala teologin i vid mening, om än i en kritisk anda.  

Enligt Dorrien präglas nämligen Paul Tillichs och Reinhold Niebuhrs teologiska 
arv av en djup ironi. Å ena sidan var de kritiker av den ritschlianska liberalteologin 
som genomsyrat deras utbildning och de hävdade med bestämdhet att de inte 

 
248 Här förhåller jag mig framför allt till den angloamerikanska diskussionen av liberal teologi, 

eftersom det framför allt är den som har bäring på min diskussion av Keller, Coakley och 
Isherwood. Även i Tyskland är den liberala teologin dock livaktig och upplever just nu en form 
av renässans. Se t.ex. Jörg Lauster, Ulrich Schmiedel, och Peter Schüz, red., Liberale Theologie 
heute/Liberal Theology Today (Tübingen: Mohr Siebeck, 2019). 
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tillhörde den liberalteologiska traditionen. Snarare bidrog de till dess nedgång. De 
förkastade talet om moralisk utveckling och evolutionär idealism och tog avstånd 
från medelklassperspektivet, vilket inkluderade en kritik av kapitalismen, till 
förmån för ett återtagande av begrepp som synd, försoning och transcendens. Istället 
hävdade de en mer realistisk syn på människan som fördärvad till sin natur och 
därför en ofrånkomlig syndare. Detta har rönt dem etiketten neoortodoxa. Å andra 
sidan höll de fast vid grundtanken i social gospel-rörelsen, att det ligger i kristnas 
uppdrag att arbeta för en rättvis värld. I motsats till deras efterföljare i neoortodoxin 
drev de en teologiskt grundad socialism och de förstod den kristna 
frälsningshistorien och kristologin som mytiska uttryck snarare än realistiska, och 
bidrog till utvecklingen av liberal teologi på ett sätt som gör att de är nödvändiga 
för att man ska förstå den fortsatta utvecklingen av densamma fram till idag. Dorrien 
hävdar därför att de bättre kan beskrivas som ”nyliberaler” (neoliberals) i teologisk, 
men inte i politisk, mening.251  

Den antiliberala retoriken till trots menar således Dorrien att ett liberalt arv fördes 
vidare via Tillich och Niebuhr till exempelvis befrielseteologi, processteologi och 
postmoderna teologier. Detta påstående baserar Dorrien på att de av liberal teologi 
utvecklade akademiska metoderna, så som en historiskkritisk bibelanalys, det öppna 
och odogmatiska undersökandet och den kritiska hållningen, utgör den självklara 
grunden i dessa teologiska skolbildningar. Likaså är det centralt för dessa 
idétraditioner att kyrkan och teologin ska arbeta för social rättvisa och bidra till att 
förändra samhället, det vill säga att kollektiv och individuell förändring hör 
samman, ett signifikant drag i liberal teologi med ursprung i upplysningstänkandet, 
som bars vidare till 1960- och 70-talets medborgarrättsteologer och 
befrielseteologer.252 Kritiken mot Tillichs och Niebuhrs teologier för deras blindhet 
för ras och kön var dock stark.  

Trots att feministteologin idag i det närmaste samfällt vänder sig mot liberalism 
i bred bemärkelse är en stor majoritet av feminisiskt inriktade teologer att betrakta 
som liberala teologer i den mening som jag skrivit fram här, samtidigt som de flesta 
utgår från olika teoretiska inriktningar som kritiserar en liberal subjektsförståelse. 
Som arvtagare till befrielseteologin var det tydligt hos revisionister som Rosemary 
Radford Ruether och Letty Russell under 1980-talet. Men även radikala feminister 
med mer samhällsomstörtande ideal, som Mary Daly, hade kopplingar till den 
liberala traditionen eftersom, som Dorrien uttrycker det, 

even radical feminists variously appealed to Schleiermacher, Hegel, or Whitehead, 
showing that feminist ideology had key affinities with certain streams of liberal 
theology, and many feminists identified with the liberal tradition. Ruether offered a 
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prominent example of how a commitment to feminist liberation could be blended 
with an essentially liberal theology.253 

Dorrien uppfattar alltså även processteologin, som Ruether senare anammade, som 
en del av den liberala traditionen, och ser den som den i särklass mest inflytelserika 
grenen av densamma i USA under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet.254 
Processteologin delades i en mer metafysiskt teoretisk gren och en mängd mer 
praktiska inriktningar som i feministisk teologi tagit sig uttryck i exempelvis 
metaforisk teologi, ekoteologi, interreligiös teologi och politisk teologi. En tidig och 
viktig representant är Marjorie Hewitt Suchocki som arbetar med metaforiska grepp 
och behandlar teman som synd, ondska och våld.255 Hennes processteologi har haft 
stort inflytande på andra feministteologer.256 Bland otaliga andra exempel på 
kombinationen av en liberal teologisk hållning och en icke-liberal teori kan 
exempelvis nämnas den språkligt orienterade teologin hos Sallie McFague.257 
Hennes metaforiskt grundade förståelse av teologin som berättelser som beskriver 
det obeskrivbara är influerad av bland annat Jacques Derridas dekonstruktivism och 
av filosofisk hermeneutik.258 McFague kom under den senare delen av sin teologiska 
gärning att fokusera på teologiska implikationer av människans klimatpåverkan och 
hur en ekoteologi som manar till ett ändrat beteende hos priviligierade 
västerlänningar kan se ut, också hon med en processteologisk koppling.259 Sheila 
Greeve Davaney företräder en pragmatisk filosofisk teologi som betonar tänkandets 
avhängighet av dess historiska omständigheter. Hon vänder sig mot universalistiska 
tendenser i det liberala arvet men hör samtidigt till den liberala teologiska 
traditionen då hon ställer frigörelsen för underordnade som det avgörande kriteriet 
för en teologis rimlighet.260 
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Att det ryms en så rik flora av teoretiska inriktningar inom den liberala teologiska 
traditionen beror alltså på att teologerna inom den inte förenas av att de ansluter sig 
till en liberal ontologi eller subjektsförståelse, utan av ett förhållningssätt eller en 
metod där erfarenhet och förnuft är avgörande källor för teologin, teologin står i 
kritisk och självkritisk relation till kultur och vetenskap, etiken är avgörande för den 
teologiska konstruktionen och teologin förväntas framstå som trovärdig och relevant 
för samtidsmänniskan. Med Dorriens perspektiv är det snarast så att liberal teologi 
har utvecklats genom den kritik som har riktats mot den och därmed 

became a more pluralistic enterprise that adjusted to postmodern and liberationist 
criticism. Many liberals argued that their modernism rested on open-ended inquiry 
and critically interpreted experience, not the hoary essentialism blasted by 
poststructuralists. If liberal theology typically overvalued Enlightenment ideals or the 
culture of bourgeois modernity, it was not necessarily defined by these 
characteristics. Having brought the relativizing perspectives of historicism and 
pragmatism into theology in the first place, liberalism was fully capable of 
recognizing the contextual character of reason and the epistemological privileges of 
oppressed communities. […] As it was, liberal theology became a more fluid 
enterprise that accented the modern roots of postmodernity and the necessity of 
resisting nihilistic forms of postmodernism.261  

Den beskrivning av liberal teologi som ligger till grund för det feministteologiska 
avfärdandet av densamma ter sig således, som jag har visat, vid närmare granskning 
alltför reduktiv. Den väljer att fokusera på vissa riktningar och element inom den 
istället för att ta hänsyn till den bredd och komplexitet som benämningen liberal 
teologi inrymmer. Denna översikt ger följaktligen vid handen att det även inom 
teologin pågår en ”decontestation” kring hur det liberala ska förstås. I analogi med 
Freedens morfologiska analys av liberalism som politisk och filosofisk ideologi vill 
jag därför framhålla att det är rimligt att förstå liberal teologi som ett kluster av 
element som kan sägas höra hemma inom den övergripande beteckningen liberal 
teologi och att olika liberala riktningar lägger olika vikt vid och konstruerar dessa 
begrepp på olika sätt i förhållande till varandra. Med en sådan förståelse utgör liberal 
teologi ”the broad stream, the mainstream, in which great theological ideas have 
flowed for the past two centuries, and against which conservative and orthodox 
counter-currents have erupted”.262 
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2.7 Liberalism och upplysning 
Slutligen vill jag adressera det faktum att det i den feministteologiska kritiken av 
liberalism finns en tendens att synonymisera liberalism med upplysningsfilosofi 
som i sin tur tycks vara detsamma som cartesiansk rationalism. Idéhistorikern 
Victoria Höög påpekar också att upplysningen generellt sett tenderar att betraktas 
som en ideologi, trots att det aldrig funnits något enhetligt upplysningsprojekt.263 
Även historikern Jonathan Israel framhåller att både kritiker av och förespråkare för 
upplysningen delar en enhetlig bild av upplysningens idéarv.264 Därför är det av vikt 
att här påpeka att inte heller upplysningen är en homogen tanketradition. Berättelsen 
om upplysningen som en helgjuten rörelse med rationalistiska, universalistiska, 
progressivistiska, dualistiska och mekanistiska förtecken har under de senaste 
decennierna blivit starkt ifrågasatt, liksom att moderniteten otvetydigt kan likställas 
med arvet efter en sådan tanketradition. Israel förespråkar ett dialektiskt narrativ där 
upplysningen betraktas som dubbelspårig, med en radikal och en moderat form, det 
vill säga en antiklerikal och antiteologisk och en mer traditionsvurmande.265  

Bilden av upplysningen som förnuftets kamp mot bland annat tron, känslan och 
kroppen är alltså förenklad. Många forskare har dock pekat på en än större 
komplexitet än den Israel framhåller. Så menar exempelvis S. J. Barnett att det råder 
stor enighet om att det inte var tron i sig i så hög utsträckning som kyrkan, dess makt 
och den konfessionella staten som kritiken riktade sig emot. Vidare menar han att 
det inte finns så många belägg för att upplysningen i särskilt hög utsträckning skulle 
vara präglad av ateism och motstånd mot kyrkan utanför en väldigt snäv del av 
intelligentian i Frankrike. Flera av upplysningens tänkare var deister men det var 
tvärtemot vad som ofta gjorts gällande inte en vitt spridd rörelse. Deismen 
representerades enbart av ett fåtal tänkare spridda över lång tid. De religionskritiska 
tänkarna hade dock ett behov av att förstora sitt eget inflytande, vilket har lämnat 
en missvisande bild av hur religionsdiskussionen såg ut åt eftervärlden.266 Barnett 
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menar därför att uppgörelsen med religionen inte alls var så genomgående i 
upplysningstraditionen som man trott och att idén om att upplysningen skulle ha 
varit upphov till sekulariseringen och därmed moderniteten måste ifrågasättas.267  

Föreställningen om upplysningen som påtagligt religionsfientlig kompliceras 
vidare av att religionen både tog till sig och utvecklades i relation till 
upplysningsarvet i framför allt den protestantiska liberala teologin med början hos 
Schleiermacher. Som Jayne Svenungsson påpekar måste den tidiga tyska 
romantiska rörelsen som han hörde till också räknas till upplysningen: 

De unga romantikerna var starkt präglade av revolutionseran och delade i mångt och 
mycket den franska upplysningens radikala ideal. Men på en punkt skavde det. Om 
upplysningen i dess franska tappning var påtagligt antiklerikal, hade de tyska 
upplysningsivrarna en betydligt ljusare syn på religionen. Därmed inte sagt att den 
var mindre radikal.268 

Slutligen måste det också påpekas att likställandet mellan rationalism och 
upplysningen är djupt orättvist även ur flera andra synvinklar. I sin undersökning av 
Thomas Hobbes, John Lockes, David Humes och Montesquieus tänkande visar 
Höög att ”[i]fall dessa fyra tänkare räknas som liberaler rymmer det liberala 
projektet från sin begynnelse en respekt för kulturella variationer och särarter. Deras 
filosofier utgår dessutom från människan som begärande och kännande varelse: de 
karaktärsdragen görs till samhällets fundament.”269 Anledningen till att människan 
behöver friheten är alltså inte att alla människor är lika och har rätt till den, utan att 
människan är grundad i sina känslor och att alla därför är olika. Känslorna behöver 
utbildas och bildas för att samhället ska fungera, men inte genom att ett högre 
förnuft förtrycker dem utan genom att människan är kapabel att reflektera över sina 
känslor. Det är växelspelet mellan erfarenhet och förnuft som präglar den tidiga 
upplysningen, enligt Höög.270 Upplysningens rationalitet är därmed en förmodern 
rationalitet ”vilken betonade känslorna som den praktiska filosofins nödvändiga 
utgångpunkt”.271 

Likaså visar Höög att det inte fanns någon tanke på universella värden under den 
tidiga upplysningen. 1600- och 1700-talen präglades av ständiga krig som ödelade 
människors liv och det som filosoferna sökte genom att framhålla människans frihet 
var ett skydd mot att makthavarna kunde utnyttja människors liv för politiska och 
religiösa motiv. ”Mot de religiösa och politiska övertygelserna formulerades idéer 
om tolerans och frihet som på olika sätt förankrades hos medborgarna i en 
gemensam politisk kultur. Övertygelsen var alltför nymornad och svag för att äga 
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universella anspråk, det var värden för att rädda Europa.”272 När rättighetsdiskursen 
växte fram syftade den alltså till att skydda medborgarna från övergrepp, inte till att 
skapa universella värden med koloniala anspråk. 

Också litteraturvetaren Joanna Stalnaker menar att en närmare läsning av de olika 
tänkarna ger vid handen en annan bild av upplysningsfilosofin än vad som vanligen 
traderas. För det första menar hon att framstegsoptimismen inte kan tillskrivas dessa 
tänkare. Snarare fanns en utbredd övertygelse om att människan ständigt kommer 
återfalla i okunnighet. Stalnaker exemplifierar med så olika tänkare som Rousseau 
och Diderot.273 ”We are far from the triumphant metanarrative of the onward march 
of human reason that wends its way through critiques of the Enlightenment from 
Adorno and Horkheimer into the present.”274 Vidare menar Stalnaker att också idén 
om ett universellt subjekt har mindre som talar för sig i texterna än vad kritikerna 
påstår. Exempelvis menar Rousseau att människan besitter en formbarhet som gör 
att individer blir olika till skillnad från djur som i hög grad drivs av instinkter. Även 
Diderot, som var radikal materialist, kom att vända sig mot den deterministiska 
människosyn som han fann hos andra materialister som exempelvis Helvéticus. 
Människor är inte maskiner och därmed lika varandra utan snarare sinsemellan 
olika, hävdade Diderot. Stalnakers textstudier leder henne därför till en annan 
uppfattning om vad upplysningstänkandet innebar: 

The challenge for Enlightenment philosophy, then, was how the empirical study of 
men (and women) in all their diversity could be combined with the essential 
philosophical task of turning within to engage in situated self-study. […] So often 
accused of negating difference in their quest for universalism, these philosophes were 
in fact deeply preoccupied with difference […].275 

Upplysningen är alltså inte bara en mångfacetterad tradition utan kan med det här 
perspektivet förstås som en ständigt utvecklande tradition, en tradition som 
förändras genom att den bedriver en kraftfull självkritik. 

Slutligen kan den linjära kausaliteten mellan upplysningstänkandet och 
moderniteten ifrågasättas. Barnett framhåller det orimliga i en historieförståelse där 
tidens framstående tänkare uppfattas styra samhällets utveckling. För det första 
menar Barnett att moderniteten i hög grad är en konsekvens av andra 
samhällsfaktorer som exempelvis den industriella revolutionen.276 För det andra 
pekar han på att den skillnad som philosophes ville göra på inflytandet från sitt eget 
upplysta tänkande och folkets obildning inte alls är så uppenbar. Under denna tid 
vidgades kretsarna av folk som fick tillgång till information om 
samhällsutvecklingen. Vidare har folkopinionen alltid haft inflytande över 

 
272 Höög, Upplysning utan förnuft, 262. 
273 Joanna Stalnaker, ”How Does Enlightenment End?”, i What is Left of the Enlightenment?, red. 

Victoria Höög (Lund: Hans Larsson Society, 2018), 50 ff. 
274 Stalnaker, ”How Does Enlightenment End?”, 54. 
275 Stalnaker, ”How Does Enlightenment End?”, 59 f. 
276 Barnett, The Enlightenment and Religion, 2. 
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samhället i meningen att makthavarna varit tvungna att anpassa sig efter den, även 
om detta sett mycket olika ut i olika sammanhang. Samhällsförändringarna under 
upplysningstiden är inget undantag och är därför inte att betrakta som en uppifrån 
och ner-process. Snarare låg det i philosophes intresse att framställa sig som ledare 
av utvecklingen.277 I motsats till Jürgen Habermas inflytelserika idé om att en 
offentlig sfär skulle ha uppstått under upplysningen, framför allt befolkad av 
bourgeoisien, menar Barnett att ”there was no ‘birth’ of public opinion as such, but 
rather a relatively slow evolution of its traditional form, dependent on time, place 
and to a degree on the circulation of printed matter”.278 Verkligheten präglades 
således av ”a more dynamic and interactive flow of ideas, in which the various 
orders had a reciprocal intellectual relationship, even if well-to-do contemporaries 
did not wish to acknowledge it”.279 Det var således inte enbart i salongerna som de 
intellektuella och politiska samtalen pågick, utan även i tidningar och på pubar och 
caféer, vilket gjorde att utvecklingen inte i första hand grundade sig i metafysiska 
och epistemologiska ställningstaganden utan snarare drevs av mer vardagliga 
angelägenheter.280 Därmed kan man påstå att Barnett tillför ett klassperspektiv på 
upplysningen och moderniteten som fråntar philosophes den enväldiga ställning 
som tillskrivits dem av både historiker och teologer. Barnett menar att anledningen 
till att det uppstått en sådan snedvriden bild av upplysningen och dess relation till 
moderniteten är att den historiska forskningen inte i tillräcklig grad har drivits av ett 
djupgående intresse för de historiska detaljerna utan av syftet att kartlägga 
modernitetens ursprung.281 

Sammanfattningsvis är det alltså tydligt att liberalism, modernitet och upplysning 
är långt mer komplexa begrepp än vad som vanligen framkommer. Därmed är också 
entydiga läsningar och tvärsäkra avfärdanden av dem oförsvarbart. Att orimliga och 
horribla gärningar begås i liberalismens namn, så som sexism, rasism och 
kolonialism, är inte liktydigt med att liberalism med nödvändighet måste utformas 
på ett sådant sätt att den stödjer detta. Som Feeden påpekar så finns det två fällor 
här. Den liberalism som inte framstår som hållbar kan antingen vara just en form av 
liberalism som inte har tillräckliga argument för sig, vilket lämnar öppet för att andra 
former av liberalism kan ha det. Eller så kan det röra sig om att andra ideologier 
approprierat ett liberalt språkbruk eller enstaka liberala värden, och att det därför 
krävs en viss urskiljningsförmåga för att upptäcka att det i detta fall inte alls är fråga 
om en liberal hållning. Om liberalism förstås som ett vidsträckt kluster av möjliga 
hållningar som likväl är begränsat av hur det är möjligt att relatera de liberala 
kärnbegreppen till varandra, så finns det fortsatt åtskilliga problem och utmaningar 

 
277 Barnett, The Enlightenment and Religion, 204 ff. 
278 Barnett, The Enlightenment and Religion, 207. Se också Jürgen Habermas, The Structural 

Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, övers. 
Thomas Burger och Frederick Lawrence (Cambridge: Polity Press, 1989). 

279 Barnett, The Enlightenment and Religion, 208. 
280 Barnett, The Enlightenment and Religion, 209. 
281 Barnett, The Enlightenment and Religion, 211. 
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för den som beskriver sig som liberal. Men det är också rimligt att anta att det, trots 
bristerna i den liberala traditionen, är möjligt att det fortsatt finns liberala hållningar 
som har fog för sig. Hur en beroendets teologi i ett svenskt sammanhang kan relatera 
till detta mångfacetterade arv utifrån en feministteologisk horisont återkommer jag 
till i kapitel 4. Eftersom den liberalism som har haft inflytande i Sverige framhåller 
boerende och frihet som en dikotomi behöver jag dock först undersöka Coakleys, 
Kellers och Isherwoods kritik av dualistiskt tänkande och deras inställning till 
ontologi i kapitel 3, för att sedan återkomma till deras liberalismkritik.  
  



98 

  



99 

3 Dualismkritik 

3.1 Den beauvoirska traditionen 
Den politiska feminism som länge präglat svensk debatt har ofta missat den 
mänskliga tillvarons komplexitet. Den har grundat sig på en binär och icke-
dialektisk förståelse av frihet och beroende. En människa har då ansetts vara 
antingen fri eller beroende, med utgångspunkt i uppfattningen att det senare per 
definition är något destruktivt. Beroende definieras då som en ekonomisk, 
intellektuell och känslomässig avhängighet, vilken alltid orsakar underordning hos 
den beroende parten.  

Denna uppfattning härstammar från den existentialistiska traditionen och dess sätt 
att ställa frihet och beroende mot varandra. Detta är tydligt inte minst hos Simone 
de Beauvoir, vars kritik av kvinnors underordning utgår ifrån att existensen inte i 
första hand ska uppfattas som varande utan istället är handlande. För att ha en 
autentisk existens måste människan vara aktiv. Detta kommer till uttryck när 
Beauvoir i Det andra könet säger: ”En existerande är inget annat än det hon gör, 
[…] essensen föregår inte existensen: i sin rena subjektivitet är människan 
ingenting. Hon bedöms efter sina handlingar.”282 Subjektet skapar alltså sig själv 
genom sina handlingar. Det passiva livet kallar Beauvoir för immanent medan det 
aktiva är transcendent. Begreppen immanens och transcendens har således en annan 
betydelse än den vedertagna användningen inom teologi och filosofi.  

Transcendensen innebär för Beauvoir att människan hela tiden överskrider de 
omständigheter som livet erbjuder genom att utöva sin frihet. Denna frihet skapar 
ångest, eftersom den inte äger någon gräns, och därmed förläggs hela ansvaret för 
människans liv på hen själv.283 Immanensen, det vill säga ett passivt liv under de 
förevarande villkoren, utövar därför en lockelse på människan, eftersom det tycks 
ge en trygghet och ett skydd mot våndan och ångesten. Men att hänfalla åt 
immanensens passivitet är att utöva ”ond tro”, det vill säga att idka självbedrägeri. 
För Beauvoir är det fullt immanenta livet alltid ont även om det skulle leda till 
känslor av lycka. Då målet inte är människans lycka, utan hennes frihet, är 
människans glädje av underordnad betydelse.284 På detta sätt går det en linje från 

 
282 Beauvoir, Det andra könet, 13. 
283 Beauvoir, Det andra könet, 820 f, 830. 
284 Beauvoir, Det andra könet, 37. 



100 

den existentialistiska ontologin, förståelsen av människan som aktiv existens, till 
dess etik. 

Enligt Beauvoir har kvinnor i alla tider tvingats till immanent liv, eftersom livet 
i hemmet inte erbjuder några möjligheter till verklig transcendens. I hemmet blir 
immanensens villkor särskilt tydliga. Det reproducerande, repeterande och 
återskapande arbetet i hemmet ger inte utrymme för kreativitet och frihet. Som givna 
livsvillkor hör immanensen emellertid ihop med transcendensen, eftersom 
möjligheten till överskridande alltid är beroende av det som det överskrider. 
Immanensen utgör den specifika historia som måste integreras med transcendensens 
framtid. Genom att kvinnor upprätthåller immanensen åt män kan de senare röra sig 
mellan det transcendenta livet i samhället och arbetet och hemmets immanenta 
stagnation. Kvinnor däremot, kommer aldrig därifrån.285 Därför betonar Beauvoir 
att människan utöver den gemensamma mänskliga existensens villkor lever i en 
konkret situation och att människors situationer är olika. Framför allt skiljer det sig 
mellan män och kvinnor men också mellan klasser.  

Därmed blir Beauvoirs existensfilosofi politisk. Kvinnor och arbetare lever i 
situationer som kringskär deras möjligheter och försvårar eller omöjliggör deras 
transcendens. Därför är det avgörande att kvinnors situation förändras så att de får 
samma rättigheter och möjligheter som män; rätten till utbildning och politiskt 
engagemang, men också rätten till ett ekonomiskt och sexuellt oberoende, det vill 
säga till en tillvaro obunden av de krav som familjelivet ställer. Först då kan kvinnor 
leva sin transcendens genom att ta del i arbetslivet, politiken, tänkandet och kulturen 
på samma sätt som män. Transcendensen kommer då att anta en androgyn karaktär. 
Viktigast för att uppnå detta är arbetet: 

Det är främst genom arbetet som kvinnan har övervunnit det avstånd som skiljer 
henne från mannen och det är endast arbetet som kan garantera henne en konkret 
frihet. Så snart hon upphör att vara en parasit rasar det system som grundas på hennes 
beroende samman; det finns då inte längre något behov av en manlig förmedlare 
mellan henne och världen. […] Som produktiv och aktiv återerövrar hon sin 
transcendens; i sina projekt bekräftar hon sig konkret som subjekt; genom sin relation 
till det mål hon eftersträvar och genom de pengar och de rättigheter hon tillägnar sig, 
erfar hon sitt ansvar.286 

Beauvoirs existentialistiska människosyn anförs sällan uttryckligen i det politiska 
samtalet om jämställdhet. Likväl är det tydligt att hennes uppdelning mellan det 
immanenta och underordnade respektive det transcendenta och självförverkligande 
(och deras arenor inom hemmet respektive arbetslivet) är en tanke som inte i 
obetydlig grad har präglat svensk jämställdhetspolitik. Denna politik vilar i 
väsentlig grad på tanken att det är först när en människa arbetar, helst heltid, som 
hen uppnår den frihet och det oberoende som anses vara målet med det mänskliga 

 
285 Beauvoir, Det andra könet, 493. 
286 Beauvoir, Det andra könet, 789. 
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livet. Konstruktionen av relationen mellan frihet och beroende i den idétradition 
som präglar det svenska samhällsbygget är alltså dualistisk. Med detta åsyftar jag 
ett isärhållande där de båda polerna utesluter varandra. Frihet och beroende kan 
aldrig bli något annat än motsatser. Likaledes bygger etiken, uppfattningen om hur 
ett gott liv ska levas, på denna metafysiska separation av vad som är gott och ont, 
snarare än på den enskilda människans erfarenhet av vad ett gott liv kan innebära.  

Denna inledande beskrivning av en del av bakgrunden till den svenska aversionen 
mot tanken på mänskligt beroende kommer jag att återvända till i slutet av detta 
kapitel och där relatera detta paradigm till en hermeneutisk och narrativ förståelse 
av självet som etablerat i ett givet sammanhang av beroenderelationer. Innan jag 
kommer dit ska jag emellertid närmare granska mitt material med avseende på en 
feministteologisk kritik av den typ av tänkande som bygger på dualitet, isärhållande 
och hierarki. Inledningsvis var flera feministteologiska tänkare, som Mary Daly, 
starkt inspirerade av Beauvoir, men efterhand som man har vänt sig mot både 
dikotomisering och idén om det självständiga självet har andra grunder etablerats 
för feministteologin.287 I kontrast till Beauvoir har feministisk teologi betonat att det 
är konsekvenserna av tänkandet i det levda livet – inte troheten till ett teologiskt 
eller filosofiskt system – som avgör värdet av tänkandet. Samtidigt vill jag försöka 
visa hur Isherwood, Keller och Coakley i sina försök att bryta upp det dikotoma 
tänkandet och framhålla självet som relationellt, själva hamnar i olika 
återvändsgränder där problemen återkommer. Kapitlet drar sedan samman denna 
kritiska läsning med en alternativ förståelse av feministteologin som vilande på en 
etisk grund, vilket ger utrymme för ett mer dialektiskt förhållningssätt mellan frihet 
och beroende. Det är i ljuset av denna etiska ingång som vi kan förstå behovet av 
ett korrektiv till den svenska tilltron till det oberoende och självständiga självet. 

3.2 Dualismkritikens olika former 
På ett generellt plan har feministisk teologi präglats av en kritik av det som uppfattas 
som den rådande patriarkala berättelsen om hur världen, människan och Gud är 
konstruerade – alltså en metafysik – som bidrar till och upprätthåller förtryck i 
teologi, kyrka och samhälle. En avgörande aspekt av denna berättelse är för många 
angloamerikanska feministteologer det dualistiska tänkande som man anser präglar 
traditionell teologi – eller det man kan kalla mittfårans teologi. Begreppet dualism 

 
287 Mary Daly alluderar uttryckligen på Beauvoirs verk i sin första bok The Church and the Second 

Sex, där hon analyserar kvinnors situation i Katolska kyrkan just med hjälp av Beauvoir. Daly, 
The Church and the Second Sex. Även i hennes mer inflytelserika verk Beyond God the Father 
utgör Beauvoirs existensfilosofi fundamentet för människosynen, analysen av underordningens 
problem och uppfattningen om frigörelse. Se t.ex. Daly, Beyond God the Father, 1, 4, 21. Ett 
annat exempel på Beauvoirs betydelse för den tidiga feministteologin är Valerie Saivings 
inflytelserika artikel: Valerie Saiving Goldstein, ”The Human Situation: A Feminine View”, The 
Journal of Religion 40, nr 2 (1960): 100–112.  
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innebär i sammanhanget en binaritet där två bärande motpoler definieras av att de 
utesluter varandra och därför inte kan reduceras till varandra. Huvudsakligen rör 
kritiken en ontologisk dualism som gör en skarp åtskillnad mellan det gudomliga 
och det materiella. Genom distinkta ontologiska gränser har traditionell teologi 
etablerat ett teistiskt gudsbegrepp som på ett grundläggande plan vakar över att Gud 
och världen inte blandas samman. Vidare har feministteologer hävdat att detta 
isärhållande kopplas till andra problematiska dualiteter, exempelvis mellan man och 
kvinna, kultur och natur, förnuft och känsla, heterosexuell och homosexuell och vit 
och svart. Anledningen till den skarpa feministteologiska kritiken av dualistisk 
ontologi är att denna isärhållning uppfattas som ofrånkomligen behäftad med en 
högre värdering av det ena och alltså alltid innebär en hierarki. Detta sätt att betrakta 
världen upprätthåller därmed en bestämd maktordning.288 Genom att män 
identifieras med det gudomliga, förnuftet och kulturen bidrar dualistiskt präglade 
teologier till att rättfärdiga underordning av kvinnor, kroppen och naturen och att 
framställa denna underordning som naturlig.289 I feministiskt tänkande omtalas det 
isärhållande som bygger på uteslutning och medför hierarki ofta som dikotomi men 
bland feministteologer är det vanligt att använda dualism och dikotomi utbytbart, 
eftersom dikotomierna anses kopplade till den beskrivna metafysiken. Så gör även 
jag i texten framöver. 

 
288 En av de första feministiska teoretiker som pekade på problematiken med det dualistiska 

tänkandet i västerländsk tradition var Elizabeth Spelman. Elizabeth V. Spelman, ”Woman as 
Body: Ancient and Contemporary Views”, Feminist Studies 8, nr 1 (1982): 109–31. Även 
Genevieve Lloyd pekade tidigt på detta. Hon menade att de huvudsakliga problemen är att kön är 
dikotomt, åtskillnaden, och att kön hierarkiseras. Genevieve Lloyd, The Man of Reason: ”Male” 
and ”Female” in Western Philosophy (London: Routledge, 1993). I svensk kontext beskrevs 
detta av Yvonne Hirdman i Yvonne Hirdman, ”Genussystemet: Reflexioner kring kvinnors 
sociala underordning”, Tidskrift för genusvetenskap, nr 3 (1988): 49–63. 

289 Mary Daly pekade tidigt på detta fenomen och sammanfattade det i sin välbekanta utsaga: ”[i]f 
God is male, then the male is God”. Daly, Beyond God the Father, 19. Rosemary Radford 
Ruether fördjupar förståelsen för hur denna process har uppstått och fungerar. Kvinnor har ansetts 
stå närmare naturen, det okontrollerbara, på grund av sin reproduktiva biologi och därtill hörande 
omsorgsarbete, medan män definierar kulturen, alltså det som människan kontrollerar och som 
därför har högre värde. Ruether ankyter här till en existentialistisk begreppsapparat och säger att 
kvinnor står närmare naturens nödvändigheter medan män kan utöva frihet och den kvinnliga 
sfären blir ett hot mot mäns transcendens. Det innebär i sin tur att kvinnor står närmare den fallna 
mänskliga naturen och därmed är mer benägna att begå synd än män. Kvinnor är därmed i lägre 
grad Guds avbild medan män i kraft av sitt kön kan representera det gudomliga. Den 
dominerande gudsmetaforen Fader underbygger detta. I förlängningen ”it also distorts all the 
dialectical relationships of good/evil, nature/grace, body/soul, God/nature by modeling them on a 
polarization of male and female”. Ruether, Sexism and God-talk, 37, 54, 72 ff. Därefter har 
många feministteologer tagit fasta på denna kritik. Dualismkritiken finns kvar hos 
poststrukturalistiska, postkoloniala och queera teologer även om implikationerna av den går 
betydligt längre. Det undersöks hur dikotomier som exempelvis heterosexuell/homosexuell och 
vit/färgad är kopplad till dualistiskt tänkande och underordning men själva begreppsparen 
kroppslighet/översinnlighet och immanens/transcendens dekonstrueras också på nya sätt. Se 
exempelvis Kwok, Postcolonial Imagination and Feminist Theology, 144 f; Mayra Rivera, 
Poetics of the Flesh (Durham, NC: Duke University Press, 2015), 1 ff. 
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Men kritiken gäller inte bara teismen och det fundamentala skiljandet mellan 
skapelse och skapare. Keller, Coakley och Isherwood ställer sig även kritiska till 
den cartesianska substansdualismen som skiljer själssubstansen (res cogitans) från 
den materiella substansen (res extensa). Deras kritik mot Descartes och dennes 
idéhistoriska inflytande tar sig dock olika former och de tre teologerna drar olika 
slutsatser av sin kritik. Isherwood förespråkar vad hon uppfattar som en 
materialistisk människosyn som bara räknar med en substans, medan Keller söker 
sig bortom substansmetafysikens premisser till ett processtänkande. Coakley 
framhåller i sin tur en platonsk modell som väsentlig för en ontologi som kan bidra 
till frigörelse. Det sistnämnda kan framstå som märkligt, då platonsk tradition 
normalt uppfattas som just dualistisk och inskriven i ett tvåvärldstänkande, men 
genom Coakleys lins framträder en bild som kräver en närmare förklaring. 

I huvuddelarna av kapitlet kommer jag först förklara och diskutera hur kritiken 
av dualismer och en isärhållande ontologi ser ut hos respektive teolog, för att sedan 
övergå till de alternativ till dualistiska ontologier som de framför. Slutligen kommer 
jag alltså att diskutera hur detta har bäring på en fördjupad förståelse för mänskligt 
beroende. 

3.2.1 Dualismer och hierarkier 
Isherwood definierar queer som ”a resistance against heterosexual knowing” och 
menar att frigörelse kräver att heterosexualiteten som ideologi upphör.290 
Anledningen till detta är att den bygger på ett binärt tänkande och Isherwood 
identifierar också dualistiskt tänkande som ett av huvudproblemen i mittfårans 
teologi. Hon menar att ett isärhållande tänkande alltid innebär en dimension av 
högre och lägre, en hierarkisering, vilket under alla omständigheter medför 
underordning av det ena under det andra.291 Binaritet kan alltså inte samexistera med 
jämlikhet. För Isherwood betyder detta att en rimlig ontologi måste vara strängt 
monistisk. Först med en sådan åskådning ger man förutsättningar för en praktik utan 
hierarkier. Isherwoods queerteologiska position drar därmed den feministiska 
dualismkritiken till sin yttersta spets, det vill säga till en punkt dit få feministteologer 
är beredda att följa henne.292 

 
290 Marcella Althaus-Reid och Lisa Isherwood, ”Thinking Theology and Queer Theory”, Feminist 

Theology 15, nr 3 (maj 2007): 305. 
291 Lisa Isherwood, ”Fucking Straight and the Gospel of Radical Equality”, i The Sexual Theologian: 

Essays on Sex, God and Politics, red. Marcella Althaus-Reid och Lisa Isherwood (Edinburgh: T 
& T Clark, 2005), 52 f, 57. 

292 Exempelvis har Elizabeth Stuart uttryckt att Isherwood drar dualismkritiken för långt när hon tar 
avstånd från att det gudomliga skulle vara något mer än det materiella. Lisa Isherwood, ”The 
Embodiment of Feminist Liberation Theology: The Spiralling of Incarnation”, Feminist Theology 
12, nr 2 (2004): 145. 
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3.2.2 Dualistiskt tänkande i den kristna traditionen 
För att begripliggöra denna position behöver man betrakta det större sammanhanget 
för Isherwoods teologiska argumentation. Hon anser att det dualistiska tänkandet i 
västlig teologi och filosofi har sitt ursprung, dels i den bibliska skapelsemyten, dels 
i den kristna inkarnationstanken och soteriologin, dels i den grekiska metafysiken.293 
Isherwood menar att skapelsemyten, som har ett babyloniskt ursprung, från början 
syftade till att trycka tillbaka en då rådande gudinnekult till förmån för en patriarkal, 
monoteistisk religion.294 Det gudomliga förvandlades från något som stod för 
mångfald, immanens och relationalitet till något som byggde på hierarki, dominans 
och transcendens i den framväxande monoteismen i den hebreiska traditionen. På 
samma sätt rörde sig människosynen från att ha uttryckt en grundläggande 
samhörighet med naturen, till att ge utlopp åt en överhöghet och ett härskande över 
naturen. Människan känner sig därför inte längre hemma i kroppen och på jorden.295 
Isherwood menar att det hade varit möjligt att istället ta vara på sinnligheten i 
skapelseberättelsen och det goda som finns i kroppsligheten, men som saken 
utvecklades kom den enbart att betraktas i ljuset av fallet och synden. Den kristna 
teologins centrum förlades därför till den Jesu frälsargärning som människans 
misslyckanden kräver. Försoning blir då en fråga om att människan räddas inte bara 
från synden utan från denna världen.296  

Med den platonska metafysiken som tolkningsraster konsoliderades ett 
tvåvärldstänkande i framväxten av den kristna ortodoxin, vilket gjorde att den sanna 
verkligheten kom att förläggas till det bortomvärldliga, där Gud antas befinna sig. 
Kroppen blir i detta tänkande en tillfällig vistelseort, inte den enda och autentiska 
platsen för människans liv. Teologin stadfäster sin riktning mot det hinsides genom 
att kroppen värderas lågt.297 Istället för att förstå det kroppsliga livet här och nu som 
värdefullt förläggs centrum för det mänskliga livet i framtiden, i eskatologin.298 I sin 
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strävan att nå det gudomliga i en annan verklighet separeras människan från det 
gudomliga såväl som det materiella. Skapelsen blir då något som människan fritt 
kan utnyttja och använda för sina egna syften. Förtrycket av naturen och det 
materiella hänger således samman med förtrycket av kvinnor och andra 
underordnade och är kopplat till teologins upphöjande av det överjordiska:  

Indeed, much of Christian history has been occupied with the glorification of sacrifice 
and an eager anticipation of the end of time in which flesh will be overcome and the 
created order transformed. Many of those who have viewed this world as a waiting 
room for heaven did their best to remove themselves from the fleshy realities of 
everyday life.299 

Enligt Isherwood har den dikotoma ontologin – det vill säga en traditionell dualistisk 
och hierarkisk metafysik – alltså en lång historia i den bibliska tankevärlden och 
dess gudsbegrepp utgör inte bara den yttersta legitimeringen av underordning utan 
den verkliga orsaken till den genom historien. ”Indeed, it is the conception of God 
that creates the world the way it is including the allocation of gender and sex.”300 
Den dikotoma ontologin fullföljs sedan i moderniteten, där den cartesianska 
subjektsfilosofin skärper separationen mellan det kroppsliga och det själsliga eller 
gudomliga. Kritiken av moderniteten och framförallt den liberalism som brukar 
associeras med moderniteten kommer att undersökas närmare i nästa kapitel. Här är 
det nog att konstatera att problemet, som Isherwood ser det, är att hela den 
västerländska tanketraditionen präglas av denna dualism.301 

3.2.3 Etikens primat och kroppsteologin 
Isherwoods kritik är dock inte i första hand metafysiskt motiverad utan etiskt och 
finner sin grund i erfarenheten av förtryck snarare än i teologiska överväganden 
eftersom ”we have observed what it does in people’s lives and to the planet”.302 Hon 
menar att det dualistiska tänkandet kan kopplas till konkreta erfarenheter av 
underordning av alla former. Kroppen väcker rädsla och människan försöker 
kontrollera den och förneka sin ändlighet. Människans rädsla för det kroppsliga och 
förgängliga manifesterar sig exempelvis tydligt i avskyn mot den feta kroppen, 
eftersom den påminner hen om ändligheten. Den feta kroppen blir abjektet, det som 
representerar det oönskade och därför stöts bort, men finns kvar som den 
nödvändiga motpolen till den önskansvärda kroppen.303 Att kroppen förnekas får 
exempelvis konsekvenser som att kvinnor berövas vad hon uppfattar som deras 
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naturliga sexualitet och deras naturliga kroppsform. En oerhörd mängd kvinnor 
späker sina kroppar för att nå idealet om den smala kroppen och deras sexualliv 
präglas av anpassning till manliga och kommersiella krav.304 Den dualistiska 
separationen av ande och kropp och underordning av det senare i kristen teologi är 
därför inte en oskyldig abstraktion, utan sätter sina märken på kvinnors kroppar när 
de bantar, låter plastikoperera sig och på andra sätt låter patriarkala värderingar 
forma dem både på och under huden.305 Att bedriva kroppsteologi är att utgå ifrån 
denna vardagliga erfarenhet av kroppslig repression och utifrån den kritisera 
befintlig teologi och istället konstruera en frigörande. Denna teologiska blick utgör 
grundvalen för Isherwoods teologiska projekt. 

3.2.4 Dualismkritik och queer 
Isherwood tar alltså del i en traditionskritik som har varit central för feministisk 
teologi ända sedan dess tidiga fas. I det skedet låg fokus på den fundamentala 
klyvningen mellan man och kvinna. Utifrån en liberal förståelse av självet blev 
målet för den tidiga feminismen androgynitet. Senare har kritiken kommit att 
förändras, framför allt mot bakgrund av en poststrukturalistisk förståelse av 
subjektet. Kritiken av en isärhållande könsförståelse kvarstår, liksom uppfattningen 
att genus primärt är en social konstruktion. Det som har förändrats är att analysen 
numera görs mot bakgrund av sexualitet. Judith Butlers analys av 
heteronormativiteten som upphovet till underordningen ligger till grund för 
queerteorins anti-dikotoma grunddrag. Målet är då inte enhetlighet utan snarare 
pluralitet, det vill säga att självet i det utopiska tillståndet är mångfaldigt och olika 
snarare än ett och lika. Isherwoods queerteologi ska förstås mot denna bakgrund. 

Orsaken till att en dikotom föreställning om kön uppstår förlägger Judith Butler 
till den maktstruktur som genomsyrar språket, vilken i sin tur bestämmer den sociala 
världen. Enligt poststrukturalistisk språkteori ges tecknet, eller det betecknande 
ordet, inte en betydelse genom att det avslöjar essensen i det betecknade. Istället 
uppstår betydelsen genom att ordet relateras till andra ord. Ordet blir begripligt 
genom att det intar en position i ett system. Språket är inte representationellt. 
Betydelsen hos ett ord avgörs utifrån detta sätt att förstå språk av vad det utesluter. 
Språket är i den meningen en maktstruktur sammanvävd med det sociala och 
politiken. 

Butler hävdar i enlighet med detta synsätt att det inte finns något fördiskursivt 
som dikterar hur subjektet konstrueras, det vill säga någon form av substans, kropp 
eller idé bakom språket som determinerar subjektets attribut. Det finns därmed inget 
stabilt kön utanför språket som ger upphov till ett specifikt själv. Det går inte att 
skilja på kön som något biologiskt, och genus som kulturellt, som feminister ofta 
har gjort. Vi inte kan ta reda på vad kön är före dess kulturella betydelse, eftersom 

 
304 Isherwood, The Fat Jesus, 19 f. 
305 Isherwood, The Fat Jesus, 30 f. 



107 

”gendered meanings frame the hypothesis and the reasoning of those biomedical 
inquires that seek to establish ’sex’ for us as it is prior to the cultural meanings that 
it acquires”.306 Snarare är det det juridiska systemets lagar som genom sin politiskt 
reglerande funktion strukturerar människors liv och frambringar de subjekt som de 
sägs representera och därmed döljer sin reglerande funktion.307 Kön och sexualitet 
är därför inte uttryck för självets vara eller essens utan är ett uppträdande 
(performance) i form av ett ständigt upprepande av vissa handlingar, som gör att 
”words, acts, gestures, and desire produce the effect of an internal core or 
substance”.308 Genom iterationen ger könet och sexualiteten sken av stabilitet. Kön 
och sexualitet är således något man gör, inte något man är. Subjektet blir till genom 
handlingarna men existerar inte före dem. ”That the gendered body is performative 
suggests that it has no ontological status apart from the various acts which constitute 
its reality.”309 Enligt Butler är en sådan subjektsförståelse alltså icke-ontologisk, 
åtminstone i den gängse betydelsen där ontologi förstås som direkt sammankopplad 
med en närvarometafysik där orden i språket får sin mening genom att det 
representerar något bortom språket. 

För Butler är grundproblemet att kön förstås utifrån sexualitet, så att den 
isärhållande heterosexuella begärsstrukturen kommer att orsaka kön. En kvinna 
definieras utifrån att hon åtrår en man och tvärtom. Genom ett repressivt system av 
performativa handlingar av sådant isärhållande upprätthålls vad som uppfattas som 
den normala begärsriktningen. Det betyder att det heterosexuella begäret hela tiden 
reproduceras. Begäret förutsätts verka inom dikotomin och ett beteende som 
avviker, exempelvis homosexualitet, bedöms därmed som negativt utifrån denna 
norm. För Butler blir det således ett problem att feminismen i många fall accepterar 
en ontologiskt förstådd könsdimorfism genom att hävda att kön är något stabilt 
medan genus är föränderligt. Istället är det de handlingar som återupprepas i mening 
att fastställa begärsriktningen som skapar kön. Begäret föregår därmed kön, som på 
så sätt blir flytande.  

Det är i detta sammanhang Isherwoods starka dualismkritik måste förstås. 
Begärets primat hänger samman med den antiessentialistiska förståelsen av kön. En 
isärhållande begärsstruktur skapar en fundamental köns- och 
underordningsproblematik, och måste därför angripas vid roten, det vill säga i 
relation till sexualiteten – alltså inte vid symptomet, som är könet. Isherwood drar 
härav slutsatsen att frigörelsen inte står att finna någonstans inom en isärhållande 
kultur. Kön, liksom sexualitet, måste göras till något mångfaldigt. Mot denna 
bakgrund blir det begripligt varför sexualiteten uppfattas som den mest avgörande 
delen av förtrycket och varför feministisk teologi inte är tillräcklig för att lösa 
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problemet. Så länge som begäret och en binär struktur för detsamma uppfattas som 
essentiellt är frigörelsen en chimär, också för heterosexuella kvinnor. 

3.2.5 Isärhållandets dualismer 
Liksom Isherwood uppfattar Keller dualiteten mellan Gud och värld som en 
grundläggande orsak till underordning. På en avgörande punkt skiljer de sig dock 
åt. Om Isherwood hävdar att det är själva existensen av dualitet som orsakar 
underordning så menar Keller att det är isärhållandet som är problemet. Keller 
menar att det är möjligt att förstå dyader som sammanhållna och pekar på att 
motsättning kan förvandlas till kontrast.310 Keller menar dock, precis som 
Isherwood, att substansdualismen har ett fast grepp om lejonparten av den kristna 
teologin sedan fornkyrkan och att den tar sig uttryck i de centrala kristna dogmerna. 
Hon vänder sig mot föreställningen om Gud som en perfekt och separat varelse som 
hon menar bygger just på dikotomin mellan mänskligt/materiellt och gudomligt. I 
likhet med Isherwood spårar Keller denna fundamentala problematik i den kristna 
traditionen till användningen av Genesis. Där manifesteras Guds exklusiva substans 
genom skapelsehandlingen:  

[T]he God of Genesis emerges as transcendent in precisely the sense explored in the 
previous chapter, as that which at once posits – literally creates – the other as Other 
and stands independently over against it. God’s others are then the natural universe, 
humanity in general, and some exclusively chosen people in particular, Israel or 
Church, who mirror his exclusivity back to him.311 

Keller menar dock att det är när Genesis läses genom dogmen om skapelse ex nihilo, 
ur intet, som isärhållandet cementeras. Föreställningen om skapelse ex nihilo har 
inget belägg i den hebreiska texten utan tillkom under dogmutvecklingen för att 
Guds exklusivitet skulle kunna fastslås.312 Gud skapar, inte ur någon preexistent 
materia och inte ur sig själv, utan ur intet. Genom denna handling skapar Gud något 
annat än sig själv, vilket innebär att det finns två substanser. Allt är antingen skapat 
eller oskapat, inga mellanting existerar. På så vis kommer ex nihilo att utgöra en 
grundbult i isärhållandet mellan Gud och värld.313 Ex nihilo fastställer också Guds 
omnipotens.314 Om Gud ska kunna vara självtillräcklig och allsmäktig måste Gud 
vara oberoende av sin skapelse. På så vis upphöjs idealet om oberoende och 
självtillräcklighet. Med sådana egenskaper måste Gud också vara manlig. Både den 
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mystika traditionen, den ortodoxa och den neo-ortodoxa separerar Gud och 
människa på detta vis.315  

Liksom Isherwood ifrågasätter Keller den kristna mittfårans platonska 
upphöjning av oföränderligheten som ideal genom att tillskriva den till Gud. Att 
Guds perfektion skulle bestå i Guds oföränderlighet och impassibilitet skulle 
innebära att Gud inte kan påverkas eller känna känslor, eftersom en emotion innebär 
en förändring i den som upplever den. Det är fråga om en patriarkal nedvärdering 
av känsla, kropp och förändring. Men ett sådant gudsbegrepp strider mot en biblisk 
förståelse, eftersom det är centralt i Bibeln att Gud har känslor och att Gud älskar 
sin skapelse.316 Gud som en oföränderlig och oberoende substans bygger också på 
en separerande metafysik som i sista hand innebär att Gud är helt distanserad från 
sin skapelse: ”Because the known always influences the knower, because 
intelligibility after all entails the subject’s participation in the object, this God – the 
supreme subject – cannot even know the world he has created.”317 Men även om 
Keller uppfattar en sådan patriarkal värdehierarki som konstitutiv för kristen 
monoteism förnekar hon, till skillnad från Isherwood, att det skulle ha funnits en 
förkristen guldålder där en icke-isärhållande ordning dominerade. Polyteism är 
enligt Keller lika behäftad med kvinnors underordning som monoteism.318  

3.2.6 Apokalyptisk dualitet 
Keller menar också att apokalyptiken i den västerländska tanketraditionen bidrar till 
att upprätthålla den här typen av destruktiva, dualistiska tankestrukturer och 
Uppenbarelsebokens apokalyptik har följt kristendomen sedan dess början. 
Uppenbarelseboken var ursprungligen en profetisk röst för de förtryckta, där bilden 
av det fullkomliga nedgörandet av motståndarna uppmuntrade kristna som befann 
sig under extrem förföljelse. Samma text kom dock att legitimera statsmakten och 
dess övergrepp när den kom i händerna på den kristna staten. Uppenbarelseboken 
har sedan haft en sådan dubbel funktion i historien.319 Det apokalyptiska mönster 
som tar form i den här typen av texter innebär att rivaliserande hållningar 
konstrueras som varandra uteslutande poler med hegemoniska anspråk, det vill säga 
att den egna överlevnaden är beroende av de andras undergång. Keller använder 
därför apokalyptikbegreppet i en slags utsträckt mening för denna form av 
tankemönster, vilket gör att det inte enbart syftar på en genre eller historiska 
rörelser. Kellers kritik av sådant apokalyptiskt tänkande kommer så småningom att 
få avgörande betydelse för den fördjupade förståelsen för mänskligt beroende som 
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den här avhandlingen ska bidra till. Därför kommer jag att ägna begreppet lite 
utrymme här. 

Kellers uppfattning om apokalyptik är att den är dualistisk i så måtto att den 
beskriver världen i termer av ont och gott, samt att detta är varandra uteslutande 
poler som inte medger några mellanlägen eller medelvägar. Det är alltid fråga om 
antingen/eller. Med det apokalyptiska perspektivet är den egna ståndpunkten 
moraliskt god medan motståndarens är ond. Som en konsekvens av detta uppstår ett 
krav på renlärighet. 

This pattern, always adjacent to suffering, rests upon an either/or morality; a 
proclivity to think and feel in polarities of “good” versus “evil”; to identify with the 
good and to purge the evil from oneself and one’s world once and for all, demanding 
undivided unity before “the enemy” […]320 

 Eftersom det onda oftast uppfattas som inneboende i den för närvarande rådande 
ordningen finns det alltid en tendens till offermentalitet och en utopistisk 
förställning om att den rådande ordningen kommer att kullkastas och ge seger åt den 
goda sidan, eventuellt i en konfrontation som blir kostsam för båda sidor men som 
frambringar en ny värld. Eftersom denna värld är utopisk och därmed aldrig 
materialiseras eller förverkligas kommer målet ständigt att skjutas upp och det blir 
ett överdrivet fokus på framtiden. Apokalyptiskt tänkande är ett specifikt mönster 
och har som sådant inkulturerats och blivit vanemässigt i det västerländska 
tänkandet och i kulturen.321  

Kellers kritik av det apokalyptiska tankemönstret kan beskrivas som tvåfaldig. 
Hennes första invändning mot apokalyptiken riktar sig mot att målet för 
apokalyptiken är att den egna förståelsen av tillvaron övervinner och rensar bort alla 
andra. Den hegemoniska praktiken skapar grogrund för hämnd och revansch, vilket 
gör att den förtryckta kommer tillbaka med förnyad kraft. På så vis återuppstår det 
ursprungliga polariteten men med nya incitament till att nedgöra den andra. Detta 
gör apokalyptiken till ett destruktivt livsmönster som leder till fortsatt osämja och 
ytterst till våld, snarare än till det utopiska tillstånd av frälsning, fred, harmoni eller 
välfärd som vanligen är målet för den apokalyptiska upplösningen. Keller menar att 
demoniseringen av motståndaren och föreställningen om den som en överhet som 
ska störtas när det goda väl har vunnit är en form av apokalyptiskt tänkande oavsett 
vilket sammanhang det sker i. Därför återfinns det apokalyptiska mönstret hos såväl 
främlingsfientliga som många miljörättskämpar och feminister.322 Den här formen 
av neoapokalyptik kan ha mycket goda syften. Likväl innebär den en återanvändning 
av ett isärhållande och uteslutande mönster.323 En omedveten tillämpning av det 
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apokalyptiska mönstret på verkligheten är för Keller en form av 
kryptoapokalyptik.324  

Kellers andra invändning mot apokalyptiken tar sin utgångspunkt i att detta 
paradigm bygger på en föreställning om tiden som linjär, med en början och ett slut. 
Apokalyptiken har ”canonized for Western civilization the outer edges of our time 
frame”.325 Keller menar att kyrkan på detta sätt, sedan Augustinus, skjutit upp 
människans befrielse till tidens slut.326 Det är ett uppskjutande som innebär en 
väntan på en annan ordning i en annan värld. Det ständiga uppskjutandet innebär att 
tiden töms på helighet, eftersom den enda helighet som finns närvarande är 
sakramenten som syftar bakåt på en engångshändelse som är frälsande. Denna 
tidsförståelse gör människans förgänglighet till grundproblemet i hennes situation. 
Räddningen förläggs till historiens ändpunkt då människans ändlighet ska upphöra. 
Vad Keller vänder sig mot i detta är att det som eftersträvas är ”the end not only of 
unjust destruction but of finitude itself”.327 Här finns en likhet med Isherwoods kritik 
av frälsningen som en räddning från det materiella. 

Keller menar att det apokalyptiska tänkandet har förstärkts i moderniteten (vilket 
jag återkommer till i nästa kapitel) och att det genomsyrar vår kultur på ett sådant 
sätt att vi inte kan komma undan det. Apokalyptiken är som ett manus för vår 
civilisation och vi kan inte agera utanför dess ramar. Att motsätta sig det 
apokalyptiska tänkandet genom anti-apokalyptik fungerar inte eftersom den 
strategin blir lika våldsam och exkluderande som apokalyptiken. Anti-
apokalyptiken kommer omedvetet att anta apokalyptikens dualistiska konstruktion 
av världen och spär då på apokalyptikens inflytande snarare än motverkar det.328 
Vilket alternativ till apokalyptikens dikotomiserande figur som hon föreslår 
återkommer jag till längre fram i det här kapitlet. 

3.2.7 Fallet orsakar underordningen 
Coakleys kritik av dualismer och isärhållande tänkande har en annan inriktning än 
den gängse feministteologiska kritiken som Isherwood och Keller i hög grad 
representerar. Coakley håller med Isherwood och Keller om att upphovet till 
underordningens problematik finns representerat i Genesis, men hon förstår 
sammanhanget på ett annat sätt. Problemet är inte att Gud framställs som ontologiskt 
avskuren från och fundamentalt annorlunda än människan och skapelsen, som 
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Keller hävdar, eller att det transcendenta upphöjs på bekostnad av kroppen och det 
materiella, som Isherwood menar. Istället gör Coakley en mer traditionell läsning 
av syndafallet och påstår att tillståndet före fallet är ett gott tillstånd utan 
underordning, medan fallet för in synden i världen. Fallet innebär att destruktiva 
hierarkier kommer att dela in människor och att binära skillnader som kön befästs.329 
Det är dock inte uppenbart hur Coakley mer exakt förstår syndafallet. Hennes sätt 
att uttrycka sig ger intryck av att fallet skulle vara en historisk händelse som föregås 
av en historisk tid (snarare än en myt med syftet att säga något om människans 
belägenhet). Eftersom det knappast finns något intellektuellt stöd för ett sådant 
historiskt synsätt verkar det orimligt att förstå Coakley på det sättet. Hur hon exakt 
menar är alltså höljt i ett visst dunkel.330 Vad som står klart är dock att det som 
Coakley kallar ”the fallen, ’worldly’ view of gender relations” innebär att genus har 
stelnat i en dikotom uppfattning.331 

3.2.8 Dualismen teori och praktik 
Underordningen är alltså en konsekvens av människans synd och separation från 
Gud, varför människan måste sträva tillbaka till Gud för att bekämpa densamma. 
Därför finns lösningen på underordningens problematik i den andliga praktiken. 
Den destruktiva klyvningen för kvinnor och andra underordnade är därför den 
mellan teori och praktik, det vill säga mellan teologi, i form av abstrakta 
resonemang, och praktik, i form av spiritualitet. Enligt Coakley präglas stora delar 
av kyrkans historia just av att dogmerna och spiritualiteten hållits isär och att man 
vaktat på renlärigheten på ett teoretiskt plan.332 Det har funnits en rädsla för den 
spiritualitet som centrerades kring Anden, vad Coakley kallar en andeledd 
spiritualitet, som kan leda människan tillbaka till Gud och därmed bort från binärt 
könstänkande.333 Det beror dels på att den är okontrollerbar och kan leda till 
sekterism som hotar kyrkans hierarkier, dels på att den framträder i ”the 
intensification of erotic power and a problematic entanglement of human spiritual 
and sexual desires”.334 Att sexuellt och andligt begär är sammanlänkade har 
inneburit att kvinnor inte anses kunna ha några ledarpositioner, eftersom de har 
utgjort en sexuell lockelse. Kvinnors underordning beror alltså på att den sanna 
andligheten framstått som hotfull för kyrkan och dess hierarkier just för att den inte 
går att kontrollera och för att den leder till jämlikhet.  

 
329 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 58. På sidan 54 talar hon också om sin position som 
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Immortality (Minneapolis, Minn: Fortress Press, 1993), ix, 6. 
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Istället har kyrkan primärt ägnat sig åt en form av andlighet som underbygger den 
binära och statiska könsförståelsen, eftersom den bygger på en binär gudsbild, 
menar Coakley. I stora delar av kyrkans tradition har Anden underordnats Fadern 
och Sonen och gudsbegreppet har därmed blivit binärt.335 Teologiskt grundar det sig 
i att man valt att betona den tradition i Bibeln, hos framför allt Lukas och Johannes, 
som prioriterar relationen mellan Fadern och Sonen.336 Logosteologin med 
utgångspunkt i Johannesprologen präglade diskussionen om personerna i gudomen 
och ledde till att Sonens konsubstansiation (av samma väsen som) med Fadern 
tydliggjordes vid kyrkomötet i Nicaea (325 e.Kr.). Samtidigt lämnades det öppet för 
att ”re-relegate the Spirit to an effective remaining subordination, even despite the 
rhetoric of full equality with the other two persons”.337 Men genom den 
kontemplativa andeledda bönen kan Anden rena människans sinne från felaktiga 
föreställningar. Det sker genom att den treeniga Guden, just i kraft av sitt icke-binära 
väsen, gör upplevelsen av genus formbart och förvandla det.  

What makes this gendering ‘different’ from worldly gender, then, is its being 
rendered labile to the logic and flow of trinitarian, divine desire, its welcoming of the 
primary interruption of the Spirit, and its submission to contemplative unknowing so 
that the certainties of this world (including the supposed certainties of fallen views 
of gender) can be remade in the incarnate likeness of Christ.338 

När Anden får inta sin rätta plats i gudomen blir det gudomliga dynamiskt och kan 
utverka den förvandlade genusförståelsen. När människan leds till deltagande i Gud 
försvinner också den dualistiska förståelsen av Gud och värld. Treenighetens 
”ontological threeness always challenges and ’ambushes’ the stuckness of 
established ’twoness’: of male and female, of ’us’ and ’other’, of ’East’ and ’West’, 
and even of God and world”.339 Den binära och statiska könsförståelsen måste alltså 
förstås som ett resultat av felaktig eller obefintlig kontemplation.340 Utifrån sin, 
inom feministteologin, mycket egenartade beskrivning av underordningens orsaker 
vänder sig Coakley mot en vanlig kritisk figur i feministisk teologi. Hon menar att 
destruktiva hierarkier inte följer av att Gud beskrivs som annorlunda, allsmäktig och 
okroppslig. De följer snarare av att människan inte vördar det gudomligas 
överhöghet och inriktar sitt liv mot att återförenas med Gud, eftersom 
återföreningen är den enda vägen till sann jämlikhet.341 
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3.2.9 Dualismen kropp och själ – sekularismens hopplöshet 
I relation till klyftan mellan teori och praktik står hos Coakley klyftan mellan 
själ/sinne och kropp. Även om den praktiska, andeledda förståelsen av dogmerna 
alltså aldrig har präglat hela kyrkan sker en utveckling under medeltiden som 
ytterligare leder bort från den när kropp och själ börjar uppfattas som allt mer 
separerade från varandra. Dikotomin mellan kropp och själ kan nämligen inte enbart 
hänföras till Descartes substansdualism, som Keller och Isherwood gör. Snarare är 
den resultatet av en utveckling som tog sin början i väst redan på 1000-talet. Till 
denna hör en ny era bland andliga skrifter där människans olika själsförmögenheter 
började separeras från varandra, något som den okände författaren till Cloud of 
Unknowing är ett exempel på.  

The Cloud on the one hand, is one manifestation (one amongst the range of 
possibilities) of an emerging sense of optionality in the West in this period about what 
constitutes the ultimate locus of the self; the perichoretic co-operation of memory, 
understanding and will authoritatively found in Augustine, is, in various ways, rent 
apart disjunctively in the spiritual texts of this time.342  

Om traditionen från Augustinus tidigare hade varit att hålla de olika 
själsförmögenheterna samman, började den västlige mystikern Thomas Gallus (död 
1246) att se på intellektet och känslan (det som hos Augustinus var viljan) som 
skilda delar av människan.343 Tydligt influerad av honom framhåller författaren till 
The Cloud begäret som den väg som människan kan närma sig Gud medan 
intellektet är underordnat. ”For what ’contemplation’ is in The Cloud is a ’naked’ 
inclination of the will, a ’peeling back’ to this one faculty with which the ’sharp 
darts of longing love’ are launched at the darkness of the ’Cloud of Unknowing’.”344 
För Coakley är detta att betrakta som “driving of wedges into the self”.345 Följden 
blev en ensidig förståelse av människans förmågor och samtidigt en dualistisk syn 
på kropp och själ, liksom att ”the ’contemplative’ becomes a professional solitary 
who recedes, introverts, ’abstracts’, from normal practical reasoning for his own 
particular purposes in relation to God”.346 Vad som sker är att Descartes och 
upplysningsfilosofin förstärker klyvningen i människan på ett sätt som gör att det 
blir omöjligt att förena teori och praktik så att människan i bön och askes kan nå 
föreningen med Gud. Därmed är det för Coakley modernitetens sätt att hålla isär, 
snarare än den kristna traditionen, som utgör problemet. Det uppstår en sekulär värld 
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utan tillgång till den nödvändiga kontemplationen. Till frågan om modernitetens 
problem återvänder jag i nästa kapitel. 

I samtiden lever människan därför nedsänkt i kropp/själ-dualismen utan verktyg 
att komma åt roten till problemet. Ett uttryck för den sekulära världens oförmåga är 
kroppsförståelsen i västvärlden, hävdar Coakley. Hon avvisar vad hon uppfattar som 
en dominerande trend i västvärlden eftersom den vilar på en paradox, där man blir 
lärd att ”there is nothing but it (the ’body’), and yet asked to discipline it with an ’I’ 
that still refuses complete materialistic reduction”.347 I denna kroppsfixerade och 
kroppsdisciplinerande kultur är den utlevda sexualiteten upphöjd nästintill en dogm 
samtidigt som människan försöker ta makten över kroppen genom att träna sig och 
äta sig till en vacker kropp med långt liv. ”For in the late-twentieth-century affluent 
West, the ’body’, to be sure, is sexually affirmed, but also puritanically punished in 
matters of diet or exercise”.348 Bakom fysikalismen skymtar därför en cartesiansk 
dualism där det sinne som inte antas existera lägger den materiella kroppen under 
sig. Samtidigt vansköter andra sig till sjukdom genom sin hedonistiska omåttlighet, 
vilket enligt Coakley också är en signal om en sådan dualism, eftersom kroppens 
betydelse då blir underordnad sinnets. Den sekulära världen förmår alltså inte 
förklara vad människan är. Utan ett teologiskt perspektiv finns det ingen möjlighet 
att ställa människan i den relation till det gudomliga som är nödvändig för att få en 
hel bild och komma åt underordningens problematik. Hur Coakley förstår detta 
återkommer jag till längre fram i det här kapitlet. 

Att det krävs en andlig praktik för att få bukt med underordning betyder, enligt 
Coakley, att sekulär feministisk teori inte kan uppnå frigörelse på grund av ”the lack 
of God as a final point of reference”.349 Detsamma gäller feministisk teologi, 
eftersom den tar sin utgångspunkt i en sekulär förståelse av jämlikhet, enligt 
Coakley, och därför drivs av felaktiga motiv. Vad som sker när det liberala 
jämlikhetsbegreppet tas för givet är att feministisk teologi ”smuggles secular gender 
presumptions into the divine realm”.350 Hennes kritik riktar sig därför i lika hög grad 
mot den patriarkala isärhållande traditionen som mot de feministteologiska 
alternativen till denna. Istället krävs det en teologisk genusteori som är grundad i 
”bodily practices of prayer”.351  
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3.3 Kellers, Isherwoods och Coakleys ontologier 
Coakley, Keller och Isherwood anser alla att dualistiska ontologier leder till 
underordning, vilket bygger på antagandet att grunden för mänskligt agerande finns 
i den grundläggande verklighetsuppfattning som människor omfattar. Därför hävdar 
de att ett annat förhållningssätt till självet och frigörelsen kräver en alternativ 
ontologi. Etiken och politiken kan bara förändras om förståelsen av varandet 
förändras. Isherwood och Keller är främst inriktade på problematiken med en 
isärhållande substansmetafysik, som de uppfattar som ett historiskt genomgående 
drag i mittfårans teologi. För dem innebär teismen ett isärhållande av sinne och 
kropp som skiljer Gud och värld åt och leder till förtryck. Som jag ska visa 
förespråkar Isherwood substansmonism, det vill säga uppfattningen att existensen 
enbart består av en substans. För Isherwood är substansen materia och en sådan 
monism är den enda hållning som hon menar kan bidra till etisk mångfald. Keller 
menar i sin tur att det är ett uppgivande av substansmetafysiken (oavsett om den är 
dualistisk eller monistisk) som bäst beskriver verkligheten, och att detta uppgivande 
är vägen till etisk pluralism. För Coakley är problemet av en något annat art. 
Coakley tänker sig den sanna och befriade verkligheten som en god hierarki som 
emanerar ur Gud, men det slutgiltiga målet är en monism, då allt åter förenats med 
Gud. 

3.3.1 Postmetafysik och radikal inkarnation 
Tanken att dualitet per automatik medför underordning leder Isherwood till 
hållningen att teologin måste bryta med det binära tänkandet. Den enda vägen bort 
från underordnande dikotomisering är därför att förstå både människan och det 
gudomliga som en del av det materiella. Materialistisk monism är den enda hållning 
som kan leda till frigörelse för dem som underordnas.352 Isherwood benämner själv 
sin hållning som materialistisk.353 Som en konsekvens av detta påstår Isherwood att 
transcendensbegreppet måste överges helt. Om teologin ska kunna bidra till 
frigörelse kan den inte räkna med några former av transcendenser, framför allt inte 
en gudomlig sådan, eftersom den legitimerar hela det binära systemet.354 Avgörande 
för Isherwood är också att en sådan transcendent överbyggnad inte heller ger någon 
dimension till det kroppsliga och materiella som det inte äger i sig själv: ”Bodies 
are the divine presence on earth, they are sacramental and are often profaned. All 
the created order pulsates with divine reality and needs no transformation to make 
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it so.”355 Isherwood uttrycker också detta som att det inte finns något djup i 
människan, utan att allt utspelar sig på ytan. Talet om ett djup är en metaforik som 
riskerar att befästa en substansdualistisk människosyn. 

Teologiskt har Isherwoods resonemang sitt centrum i inkarnationsläran. 
Isherwood menar att inkarnationen innebär att det gudomliga enbart finns i det 
materiella, eftersom inkarnationen symboliserar ”the glorious abandonment of the 
divine into flesh”.356 Detta benämner hon radikal inkarnation. 

I, rather predictably, have total confidence in the radical incarnation, that is taking 
incarnation seriously without the comforts of metaphysics and delayed parousias, is 
the key to our living this profound reality. Believing that the God Christians speak 
about did indeed leave the heavens and that the human and the divine dwell in one 
flesh, ours as well as Christ’s.357 

Inkarnationen är således inte en engångshändelse för Isherwood. Inkarnationen är 
snarare symbolen för att människan slutar förstå det gudomliga som 
bortomvärldsligt och istället inser att det gudomliga finns i hela skapelsen. Det 
innebär att Gud är inkarnerad i alla människor och i allt som existerar i samma 
utsträckning som i Jesus, eller som Isherwood uttrycker det ”that the human and the 
divine dwell in one flesh and that flesh is ours”.358 Gud återfinns i kroppen, inte i en 
förment andlig och osynlig värld. 

Med den begreppsapparat som Isherwood använder utgör detta inte bara ett sätt 
att röra sig ”beyond metaphysics” utan hon talar också om att ”ditch 
metaphysics”.359 I den queera traditionen från Butler finns inget metafysiskt 
fundament att fatta tag i för att att beskriva subjektetet och dess relation till världen. 
Men Isherwood sätter också likhetstecken mellan det hon kallar den grekiska 
metafysiken, vilket måste förstås som en dualistisk läsning av platonsk metafysik, 
och metafysik i vidare bemärkelse. I motsats till vad samtida patristisk forskning 
framför, uppfattar Isherwood denna metafysik som något som lagts på den kristna 
traditionen och som nu kan tas bort, vilket framgår när hon talar om den tidiga 
kristna teologin som ”infected […] by Greek metaphysics”.360 Även uttryck som 
”the distorting veil of metaphysics”, ”the bonds of metaphysics” och att läsa något 
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”through the lens of metaphysics” pekar i den riktningen.361 Ett begrepp som 
metafysikkritik framstår därför som alltför svagt i sammanhanget. Isherwood 
eftersträvar istället en slags postmetafysik.362  

3.3.2 Berättelsen som utgångspunkt för etiken 
På ett ytligt plan anknyter Isherwood också till en slags postmodern retorik och 
hävdar att ”in these ’post’ days we have to get brutal with metaphysics”, eftersom 
metafysik är en typ av stor berättelse som ”vi” i dessa dagar har insett omöjligheten 
av.363 Därmed måste alla stora berättelser ifrågasättas. Till hjälp har den kristna 
traditionen en postmetafysisk kristologi, den som bygger på den radikala 
inkarnationen. I den tidiga Jesusrörelsen finns det människan behöver idag, det vill 
säga ett kroppsligt rättvisepatos och en konkret frigörelsepraktik. Isherwood omtalar 
detta som att ”give up the virtual reality rhetoric of metaphysics and simply get 
real”.364 Isherwood målar således upp en spänning mellan metafysikens 
generaliserande och förtryckande tankeabstraktioner och frigörelsens 
förkroppsligade emancipationspraktik, det vill säga mellan stora teoretiska 
berättelser och vad man skulle kunna förstå som små etiskt verkningsfulla 
berättelser. 

Isherwood menar alltså att berättelserna om Jesus behöver befrias från sin 
metafysiska börda, det vill säga från den metafysiska överlagring som adderats i 
efterhand när dogmutvecklingen har skett. En postmetafysisk läsning av 
evangelierna ger en helt annan form av teologi. Berättelsen om Jesu frestelse visar 
är att han avvisar bortomvärldsliga krafter som en lösning på människans problem 
när han avstår från att utföra övernaturliga handlingar i syfte att själv få makt.365 
Likaledes innebär korsfästelsen, tolkad som en radikal inkarnation, att delar av Gud 
slutgiltigt dör, det vill säga alla anspråk på transcendenta krafter. Uppståndelsen är 
en uppståndelse för hoppet och kraften att tillsammans skapa en mer jämlik värld. 
Kristi förklaring innebär att mannen Jesus lämnar världen men att den erotiska och 
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förvandlande kraften finns kvar. Pingsten symboliserar ”the passion and 
empowerment of accepting one’s incarnation through finding a voice”.366 Denna 
förståelse av det gudomliga är mer krävande för människan eftersom hen måste 
omsätta tron i en ”redemptive praxis” och inte invänta Guds ingripande och 
berättelserna visar att ”the power to resist [is] embedded in passionate and intimate 
connection”.367 Dessa berättelser besitter alltså en kraft till förändring om 
människan tar till sig dem på riktigt och inte bara relaterar till dem genom abstrakta 
försanthållanden. De behöver vävas in i människans egen pågående berättelse.368 På 
så sätt kan de ”become resources for our empowerment and not simply faith tales 
for our salvation”.369  

3.3.3 Kvardröjande metafysik 
Isherwood försöker alltså lämna metafysiken sådan som den traditionellt har 
utformats i spänningen mellan den här världen och en annan transcendent värld. 
Hon fortsätter dock att röra sig inom metafysikens begreppsvärld, eftersom hon inte 
avstår från att uttala sig om människan och tillvaron på ett generaliserande och 
abstrakt plan. Den grundläggande tesen att binaritet eller dualitet inte kan existera 
utan att orsaka förtryck är i sig en metafysisk utsaga.370 Men Isherwood försänker 
sig också i den tradition från antiken som hon tar avstånd ifrån när hon talar om 
människans ”divine/human nature”och ”our divine natures” och om att ”we claim 
our own divinity”.371  

På samma sätt är påståendet att tillvaron är föränderlig snarare än statisk ett 
metafysiskt antagande. Här hänvisar Isherwood dels på ett ytligt plan till 
processteologin, dels till kvantmekaniken, snarare än till traditionellt metafysiska 
resonemang.372 Att kvantmekaniken beskriver hur universum hela tiden förändras – 
i meningen utvecklas och utvidgas – innebär att det inte existerar någon stabilitet 
varken i det mänskliga livet, i teologin eller i Gud. Det innebär därför att 
”incarnational theology can never lend itself to certainty; the God who abandoned 
the heavens in favor of enfleshed existence gave up the assurance of good/correct 
and perfect outcomes and instead embraced risk as central to the divine 
unfolding”.373 Den radikala inkarnationen betyder att människan hör ihop med 
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universum, dels för att hon är gjord av samma material som allt annat som existerar, 
dels för att den gudomliga kraften genomsyrar människan i samma utsträckning som 
resten av skapelsen. Därmed befinner sig människan, som en del i universum, i 
ständigt blivande.374 Som jag snart återkommer till är detta en likartad figur som den 
Keller gör, där fysiken används som medel för att fastställa verklighetens natur, med 
den skillnaden att Keller är medveten om att även en fysikaliskt grundad utläggning 
av verklighetens beskaffenhet utgör en form av metafysik. I Isherwoods fall saknas 
en metafysisk medvetenhet och ett teoretiskt eller filosofiskt ramverk som kan ge 
hållningen den sofistikation som kan göra argumentationen övertygande. Men 
framför allt tydliggör detta hur metafysiskt Isherwood argumenterar, sin 
postmetafysiska ambition till trots.375 Någon form av ontologi verkar med andra ord 
vara nödvändig.  

En annan svårighet med den här typen av monistisk hållning är att den som 
absolut motpol till dualismen reproducerar samma dualism. Monismen, sådan som 
Isherwood förstår den, är beroende av det som den tar avstånd ifrån och hon lyckas 
därmed inte med sitt syfte att göra sig fri från den. Som ekofeministen Val 
Plumwood påpekar är materialistisk monism en reduktionistisk position som genom 
sin reduktion ändå bejakar dualismens metafysik: ”But the original dualism remains 
in the wings in such a conception to the extent that an impoverished and polarised 
conception of the material or bodily sphere deriving from the original dualism is 
affirmed as the ground of reduction.”376 Motsvarande gäller för Isherwoods förment 
postmetafysiska hållning. Denna position är inte möjlig utan sin motsats. George 
Pattison framhåller på liknande sätt det paradoxala i detta: 

this approach only buries theology still deeper in the grave of metaphysics, since it is 
defining itself (albeit negatively) in relation to beliefs concerning what is or isn’t the 
case. The logic is that of the metaphysician: that religious language can only operate 
in the territory of the really real, as that is described by the best available form of 
knowledge – only today that form in no longer metaphysics, but science.377  

Isherwoods materialism är dock inte en strikt naturvetenskaplig, fysikalistisk 
reduktionism. Därmed är det inte heller uppenbart huruvida det är rimligt eller ej att 
benämna detta som materialism, även om Isherwood själv gör det.378 Det som talar 
för en sådan benämning är att Isherwood är tydlig med att hon tar avstånd från en 
förståelse av det gudomliga som transcendent i meningen utanför det materiella. 
Hon tar också avstånd från begreppet transcendens. Det som ändå talar emot det är 
att hon inte avstår från att beskriva världen med hjälp av en föreställning om något 
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gudomligt och hennes inkarnationsteologi beskriver att det gudomliga finns i det 
materiella. Hon säger exempelvis: ”Christianity does have within it a way to 
overcome the old dualisms and re-enchant the world, it does not have to cling to the 
Christ of imperial absolutes who has overcome the earth, it can instead embrace the 
erotic divine that infuses it.”379 Att återförtrolla världen och att uppfatta det 
gudomliga som något som genomsyrar världen kan också beskrivas som att 
transcendensen förstås immanent. Därmed framstår det som att ett begrepp som 
(metafysisk) immanentism möjligen skulle beskriva Isherwoods hållning bättre.  

Slutligen finns det problem med Isherwoods vilja att sätta likhetstecken mellan 
pluralism och jämlikhet. Som intersektionalitetsforskningen visar är det 
innevarande förtrycket mångfaldigt och pluralism utgör därmed ingen garanti för 
frigörelse. Frigörelse i pluralism kräver en mer noggrant utvecklad idé. 

3.3.4 Processmetafysik 
Precis som Isherwood söker Keller teologiska formuleringar som leder från dualism 
till pluralism. Det som skiljer Kellers angreppssätt ifrån Isherwoods är dock att hon 
uttryckligen använder metafysiken för att nå dit. Hon menar att både monism och 
monoteism pekar bort från verklighetens inneboende mångfald. Verkligheten 
strävar inte mot enhet, som i platonskt tänkande, men inte heller mot pluralism 
eftersom mångfalden redan är ett oundvikligt karaktärsdrag hos tillvaron.380 Keller 
beskriver pluralismen primärt i processteologiska termer, mer specifikt i den 
filosofiska traditionen från Whitehead. Hon poängterar också den whiteheadska 
traditionens naturvetenskapliga underbyggnad genom explicita referenser till fysik 
i form av både kosmologi, kaosteori och kvantmekanik. 

Keller hävdar att den newtonska fysiken bevisats oriktig i och med kvantfysikens 
framväxt och hon drar därmed slutsatsen att en modern substantiell och mekanistisk 
förståelse av människan, som stödjer sig på en modern, mekanistisk fysik, inte 
längre är möjlig. Kvantfysiken visar att materia inte är en enkel substans utan energi. 
Det gör att dualiteten mellan kropp och materia respektive sinne och själ upphävs, 
eftersom båda kan beskrivas som energi. Med denna utgångspunkt beskriver Keller 
självet och alla andra entiteter som händelser snarare än substanser och därmed är 
blivandet (becoming), och inte varandet, existensens grunddrag.381 Denna hållning 
är grundläggande i processtänkandet som kan sägas definieras av ”its metaphysical 
claim that becoming is more elemental than being, because reality is fundametally 
temporal and creative”.382 

Keller använder sig således av Whiteheads processmetafysik för att komma bort 
från den substansmetafysiska idén om att självet har fasta gränser och att självet 
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definieras av sitt varande och sin stabilitet. För Keller är självet en process, inte en 
statisk substans. Om förändring i substansmetafysisk mening innebär att självet 
förblir likadant i sin kärna, uppfattar processtänkandet självet som något som skapas 
på nytt i varje ögonblick. Blivandet karaktäriserar vad det är att finnas till och ”to 
exist is to inscribe upon reality a momentary act of becoming and passing away”.383 
Den ögonblickliga existensen benämner Whitehead som en ”faktisk entitet” (actual 
entity) eller ”händelse” (occasion). Allt från den minsta till den största 
beståndsdelen i universum är en sådan entitet. Keller förklarar: 

It is all about ‘the becoming, the being, and the relatedness of ‘actual entities’’. Also 
called ‘actual occasions,’ these actual entities are for this ‘philosophy of organism’ 
‘the final real things of which the world is made up’. Readers may substitute ‘I’ for 
‘actual entity’; but any individual being is such a one, be it charmed quark or deity. 
Actual entities take the place once filled by substances, or by the concept of the 
individual. Process thought spins an entire cosmology from the relations of each of 
these entities to all other entities.384 

I Kellers processfilosofiska konstruktion av självet påverkar alla entiteter varandra, 
de ”influerar” varandra. I motsats till den yttre förändringen i substansmetafysiken 
bidrar influensen till en genomgripande påverkan som utgör förutsättningarna för 
entitetens tillblivelse. Varje entitet innehåller en mängd ”potentialiteter” avhängiga 
av hur entiteten realiserades. Entiteten blir ”faktisk” (actual) genom att någon av 
dessa potentialiteter realiseras. Detta blivande sker genom känslan. Keller säger att 
”to become is to feel one’s way into being”, och med Whiteheads ord beskriver hon 
att varje faktisk entitet “is a mode of the process of ‘feeling’ the world, of housing 
the world in one unit of complex feeling”.385 Detta betyder att det inte existerar något 
själv som föregår känslan, utan att varje själv har sin upprinnelse i, eller är 
konsekvensen av, känslan.  

För att förstå detta är det viktigt att lägga märke till att känsla här inte är synonymt 
med emotion, utan snarare handlar om att ta emot ett intryck. Känslan kallas också 
för ”positivt grepp” (positive prehension), alltså att fatta tag om något. Hos 
Whitehead definieras känsla som “the basic generic operation of passing from the 
objectivity of the data to the subjectivity of the actual entity in question”.386 Det 
innebär att de intryck som tas in omvandlas till ett själv. Känslan finns hos alla 
entiteter, oavsett om det rör sig om atomer eller däggdjur. Varje faktiskt tillfälle 
eller entitet blir möjligt genom att känna in andra tillfällen. Därför är känslan en 
relation som förbinder entiteter. Med Kellers ord igen: 

The particular individual is then a pulse of experience in which the world is brought 
in by feeling. Brought into what? For the feeler does not exist before the feelings. To 
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feel the world means to emerge from feeling the world. These feelings make me what 
I am. That is, individuals actualize themselves – become actual – by feeling or 
refusing to feel (“negative prehension”) everything else out there in the objective 
world. And to feel the world means literally to bring it in, to give it a home, to let its 
objective manyness turn into a new subjective oneness.387 

Den whiteheadska metafysiken utgör en ”relationell ontologi” (relational ontology) 
och det är nödvändigt att ersätta substansmetafysiken med en sådan för att bemöta 
och motverka det separerande och hierarkiserande som förtryck bygger på, enligt 
Keller. Allt relationellt tänkande måste med nödvändighet vara metafysiskt.388  

Det ständiga blivandet innebär att världen inrymmer mångfald men det är inte en 
separerad mångfald utan ”entangled difference”. Ingenting består i sig själv och att 
vara olik innebär att stå i relation till något, att kontrastera i förhållande till något, 
vilket innebär att ”relation is a differentiation”.389 Det som existerar är alltså varken 
enhet eller separation, utan annorlundaskap, alteritet, i relation: ”For alterity is 
relation in action and so in alteration. Difference then appears to take place 
nonseparably.”390 

3.3.5 Relationen till naturvetenskap 
Kellers metafysik försöker uppnå det som Isherwood inte förmår, nämligen att 
teckna ett metafysiskt oberoende av substansdualismen. Keller förnekar inte 
metafysikens betydelse utan poängterar snarare att det är nödvändigt att erbjuda en 
alternativ metafysik om det ska vara möjligt att göra upp med dualistiskt tänkande. 
I motsats till Isherwood avvisar hon också materialism eftersom det är en position 
som ”remains as thoroughly patriarchal an option as dualism: its monistic reductions 
have no more room for the interrelation of mind and body, and their mutual 
transformation, than does dualism”.391 En bärande tanke i processtänkandet är att 
det inte finns någon separation eller hierarki mellan natur och Ande, men att de inte 
heller är identiska. Gud finns i det skapade, i naturen, som är helig. Om Isherwood 
på ett något flyktigt sätt hänvisar till kvantfysiken för att fastställa verklighetens 
rörlighet, tar sig Keller an både relativitetsteori, kaosteori och kvantfysik och 
integrerar det i sin metafysik. Trots den språkliga sofistikation med vilken hon gör 
detta uppstår svårigheter som tycks gå tillbaka på den naturalistiska grund som 
processtänkandet vilar på och som framträder just i det faktum att de tre begreppen 
metafysik, ontologi och kosmologi är synonyma för Keller.  

För det första drar Keller orimliga slutsatser av vilken betydelse olika fysiska 
fenomen får för människan. Keller citerar vad hon kallar Einsteins ontologiska 

 
387 Keller, From a Broken Web, 183. 
388 Keller, Cloud of the Impossible, 17 f. 
389 Keller, Cloud of the Impossible, 23. 
390 Keller, Cloud of the Impossible, 22. 
391 Keller, From a Broken Web, 235. 



124 

princip som säger att ”everything is positively somewhere in actuality, and in 
potency everywhere”.392 Hennes redogörelse klargör inte vilket sammanhang denna 
är hämtad ur men Keller drar av detta uttalande slutsatsen att ”bodies need not obey 
the conventions of fixed time and simple space”.393 Hon menar att man av 
relativitetsteorin kan dra slutsatsen att “space and time are nothing in themselves. 
They are nothing but metaphors with which we describe the relations between 
things”.394 Keller har visserligen rätt i att Newtons lagar inte gäller i ett kosmologiskt 
perspektiv och att det som Newton uppfattade som en kraft som utövas av kroppar, 
gravitationen, i och med relativitetsteorins inträde visar sig vara en krökning av 
rummet snarare än ett kraftfält. Likaledes visar kvantfysiken mycket riktigt att 
materien inte består av statiska entiteter, utan av energi, och att förändring inte 
innebär att substanser rör sig i en linjär tid. Förändring är inneboende i materien 
genom att dess beståndsdelar aldrig står still. 

Keller ger emellertid i båda dessa fall företräde åt fysiska förhållanden som endast 
gäller under extrema villkor, som inte är stämda mot normal mänsklig erfarenhet. 
Newtons observationer och lagar för gravitation stämmer fortsatt på makroskopisk 
nivå, det vill säga de förhållanden som gäller för mänskligt liv, även om vi nu vet 
att gravitationen ytterst sett inte är en kraft utan en krökning av rummet.395 Einsteins 
fysik gäller helt enkelt extrema makrofenomen som inte är observerbara för 
människan utan mycket avancerade instrument. Einsteins relativitetsteori är inte en 
ersättning för Newtons gravitationslära utan en teori som förklarar hur gravitationen 
– liksom tid, rum och hastighet – kan knytas samman när det gäller fenomen i 
extrema förhållanden. Att tiden är ett relativt fenomen under dessa extrema 
förhållanden innebär inte att tiden inte är linjär för människan, vilket innebär att 
linjär kausalitet fortsatt råder på makroskopisk nivå. Newtons fysik är inte 
motbevisad utan att betrakta som ett specialfall under den speciella 
relativitetsteorin.396 Med andra ord målar Keller upp en dikotomi mellan två 
vetenskapliga paradigm, det moderna och det postmoderna, trots att det snarare är 
fråga om en utveckling där det senare innefattar det förra. Detta 
ersättningsfilosofiska grepp skapar en apokalyptisk motsättning som liknar det som 
Keller själv är kritisk till. 

Ytterligare ett problem uppstår när Keller kopplar metafysiken direkt till fysiska 
teorier, som om det skulle finnas en sorts synonymt förhållande mellan dem. Keller 
hävdar nämligen att Whiteheads relativitetsteori är att föredra framför Einsteins. 
Enligt Keller uppfattar Einstein tid och rum som dimensioner av verkligheten, 
medan Whitehead istället ser tid och rum som relationer.397 Enligt Whitehead kan 
tid inte bestämmas för en faktisk entitet utan att den relateras till andra faktiska 
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entiteter. De faktiska entiteterna influerar varandra och bidrar till att en specifik 
potentialitet realiseras när den faktiska entiteten skapas i ögonblicket. Whiteheads 
alternativa gravitationsteori från 1922 är mycket svårgenomtränglig och har gett 
upphov till flera olika uttolkningar. En av dem ger samma resultat som Einsteins 
relativitetsteori och är därför okontroversiell. Andra utläggningar är mer 
kontroversiella, då de ger vid handen fysiska effekter som uppenbarligen inte 
föreligger, så som mycket starkare tidvattenförändringar än dem som nu 
förekommer på jorden. 2015 observerades för första gången gravitationsvågor och 
dess kan Whiteheads teori, tolkad i opposition till Einstein, inte förklara. Därmed 
kan inte Whiteheads gravitationsteori längre ge en universell förklaring till 
gravitation utan kan enbart anses vara en lokal approximation med begränsad 
giltighet.398 Därmed tillför den inget nytt utöver Einsteins teorier och anses därför 
av fysiker som obsolet. 

Vad jag vill åstadkomma med detta resonemang är inte ett försvar för den 
newtonska fysiken eller den mekanistiska världsbild och gudsbild som emanerade 
ur denna.399 Som Keller visar är de behäftade med en mängd problem. Istället vill 
jag peka på tre saker. För det första innebär Kellers fysikaliskt grundade metod att 
förändringar i det naturvetenskapliga läget undergräver inte bara metafysiken utan 
också, i förlängningen, teologin. Keller påpekar själv att hennes metafysik inte är 
att betrakta som slutgiltig utan kommer att förändras allt eftersom vetenskapen 
utvecklas och andra förutsättningar förändras.400 Samtidigt framställer hon det 
genom sitt sätt att argumentera som att hennes metafysik är mer rimlig än den 
klassiska substansmetafysiken just därför att hon på naturvetenskaplig grund kan 
bestämma den som mer sann. 

För det andra är det problematiskt att ta fysikens utveckling till intäkt för att det 
skulle ha skett ett totalt brott mellan ett modernt och ett postmodernt paradigm. 
Visserligen har förståelsen för de fysiska processerna ändrats i grunden men detta 
måste betraktas som en utveckling av fysiken snarare än som något helt nytt och 
oberoende. Till föreställningen om det historiska brottet mellan modernitet och 
postmodernitet återkommer jag i nästa kapitel. För det tredje blandar Keller samman 
argument byggda på sakförhållanden och på analogier. Att kvantfysiken talar om att 
materia består av energi och att kvantpartiklar är i ständig rörelse kan utgöra en bild 
för det mänskliga livets ständiga förändring, men inte tas till intäkt för att livet på 
ett makroskopiskt plan fungerar som på kvantnivå. Om fysiken ska användas för 
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metafysiskt bruk måste det åtminstone göras utifrån en rimlig tolkning av de fysiska 
teorierna.  

3.3.6 Universalism 
Trots sin metafysiska metod tar Keller avstånd från metafysik i meningen 
universella utsagor om statiska villkor:  

But in what sense can feminist theory be metaphysical? Certainly not in the sense of 
some pseudo-objectivity or technical construction that pretends to totalize truth while 
subordinating and transcending the physical (and always implicitly the female). 
Steeped in the awareness of contingent forces – of family, institution, emotion, body 
– feminism cannot and does not view reality sub specie aeternitatis; when the subject 
makes its own vantage point absolute, it merely absolves itself of reality and so surely 
disqualifies itself as an expert.401  

Ändå är det precis detta som Keller gör. Hon skapar en universell metafysik, en 
metafysik som hon menar beskriver den konkreta verklighet som många kvinnor 
upplever, nämligen att människan är relationell.402  Då kristen teologi uppfattas vara 
allt för partikulär till sin natur och därmed verkar exkluderande, riskerar det att 
framstå som att processmetafysiken är ett försök till en universell sammanhållande 
överbyggnad. Den whiteheadska metafysiken så som den uttryckts ovan, bearbetad 
av Keller, gör mycket långtgående anspråk. Det tycks som att Whitehead själv 
tänkte sig att hans metafysik skulle kunna ombildas till ”logisk sanning”.403 Även 
om Keller inte skulle gå så långt i sin beskrivning av processmetafysiken så finns 
det ändå ett alltför hegemoniskt drag i den. Trots att denna verklighetsförståelse sägs 
vara grund för en pluralistisk teologi finns det ett processteologiskt fundament som 
exkluderar en ansenlig del av det teologiska tänkandet. Pluralismen blir inte riktigt 
så mångfaldig som det kan tyckas, eftersom den begränsas av att den måste inordna 
sig under en specifik metafysik. Därmed tenderar den att bli en ”stor berättelse” som 
inbegriper allt.  

3.3.7 Kontra-apokalyptik 
Även om Kellers metafysik inte är fullt övertygande finns i hennes ickedualistiska 
tänkande två spår som en feministisk teologi som söker en icke-binär förståelse av 
beroende är betjänt av att beakta. Den första färdleden som för Keller bort från den 
universaliserande gesten är kontra-apokalyptiken. Om anti-apokalyptiken blir en 
våldsam reflex av apokalyptiken är kontra-apokalyptiken en strategi som försöker 
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orientera sig i mellanrummet genom ett tänkande som inte väjer för 
spänningsförhållanden. Kontra-apokalyptiken möjliggör ett samtidighetsperspektiv 
där flera aspekter kan tänkas samtidigt och den konstruerar inte polariteter som 
ömsesidigt uteslutande. Den söker istället en trejde väg mellan gemenskapens utopi 
eller den avskurna individen, eftersom det aldrig går att få till det utopiska avslutet 
utan uteslutande och hämnd.404 Det kontra-apokalyptiska är därför en strategi som, 
i kontrast till Isherwoods monism, gör allvar att det inte går att välja en sida i en 
dualism utan att göra det på grundval av själva dualismen. 

Enligt Keller är den enda vägen till motstånd mot apokalyptiken att sträva efter 
ett kontra-apokalyptiskt förhållningssätt som accepterar att människan befinner sig 
i det apokalyptiska narrativet men som gör motstånd genom destabiliserande 
handlingar. Till skillnad från anti-apokalyptiken försöker inte kontra-apokalyptiken 
utföra ett meningslöst avståndstagande från det som den inte kan komma ur och som 
därför tvingar den in i samma mönster som apokalyptiken. Istället accepterar den 
sin plats inom det apokalyptiska men intar positionen av en analogi till densamma. 
Genom att utöva ”ironisk mimesis”, en efterapning med en twist, kan den blottlägga 
delar av apokalyptikens mönstret om än inte helt avtäcka dess fullständiga narrativ. 
Samtidigt är kontra-apokalyptiken medveten om de delar av den apokalyptiska 
vanan som den måste motsätta sig så som exempelvis kolonialismen.405 Kontra-
apokalyptikens uppgift är att ”criticize without merely opposing; to appreciate in 
irony, not deprecate in purity, our relation to tradition”, skriver Keller och hon 
fortsätter “if, then, counter-apocalypse echoes and parodies apocalypse in order to 
disarm its polarities, it also savors its intensity, its drive for justice, its courage in 
the face of impossible odds and losses”.406 I motsats till Isherwood menar alltså 
Keller att binariteter inte kan avfärdas, utan snarare bör hanteras genom kontra-
apokalyptiken. 

3.3.8 Apofatisk relationalitet 
Ett andra stråk hos Keller som leder bort från den universalistiska 
kunskapsförståelsen är det som hon i Cloud of the Impossible benämner som 
”apofatisk relationalitet” (apophatic relationality).407 Apofatisk relationalitet 
innebär att allt som existerar står i relation till vartannat utan att för den skull vara 
fullt tillgängligt eller begripligt. Med hjälp av mystiker som Gregorios av Nyssa, 
Dionysios Areopagiten och Nicholas av Cusa söker hon den ”heliga okunnighet” 
(sacred ignorance) som är utgångspunkten för en sådan apofatisk relationalitet.408 
En bärande tanke i denna form av relationalitet är att det inte finns någon separativ, 
det vill säga isärhållande, transcendens. Hos Keller innebär separativitet att något är 

 
404 Keller, Apocalypse Now and Then, 275 f. 
405 Keller, Apocalypse Now and Then, 19. 
406 Keller, Apocalypse Now and Then, 19 f. 
407 Keller, Cloud of the Impossible, 58. 
408 Keller, Cloud of the Impossible, 51. 
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förment separerat eller tänks sträva mot separation. Att transcendensen inte är 
separativ innebär alltså att det gudomliga inte är helt skilt från det materiella.409 
Detta panenteistiska elementet blir verkligt uttalat först hos Nicholas av Cusa, 
menar Keller, eftersom den mystika traditionen fram till honom i allt för hög grad 
lutar sig mot förställningen om själens upphöjande från det materiella till det 
gudomliga, det vill säga på en åtskillnad mellan gudomligt och kroppsligt.410 För 
Keller är det panenteistiska nödvändigt eftersom hon menar att det gudomliga och 
det transcendenta i skapelsen är garanten för att det skapade kan besitta en alteritet. 
”For if the solution to limiting God to our knowledge in fact limits our not-knowing 
to God, we would not get much closer to the fold between negative theology and a 
relational cosmology. For the matter of the world would, in its finitude, be all too 
known – and so fail to matter ’intellectually’.”411 Den apofatiska relationaliteten 
handlar således om att upprätthålla en balansgång mellan närhet och avstånd, mellan 
gripbart och ogripbart, mellan annorlundaskap och likhet. Detta problem kommer 
att undersökas närmare i kapitel 5. 

3.3.9 Platonsk metafysik 
Precis som Keller hävdar Coakley att metafysik i sig inte är problematisk; i själva 
verket är den omistlig. I centrum för hennes teologi står vad hon kallar en ”ontology 
of divine, trinitarian, desire”.412 Syftet med Coakleys teologi är att just åstadkomma 
en begärets ontologi, det vill säga ”a vision of God’s trinitarian nature as both the 
source and goal of human desires, as God intends them”.413 Som tidigare framgått 
menar Coakley därför att platonismen bör vara grunden för utläggningen av kristen 
teologi.414 Utan att allt för mycket föregå den mer ingående diskussionen av begäret 
i kapitel 5 behöver det här sägas något om hur Coakley tänker sig denna platonska 
kristendom. För det första är det fråga om ”a developed trinitarian metaphysic true 
to the cardinal insights of Romans 8”.415 Det betyder att Coakley försöker bringa till 
fulländning en metafysik som hon ser fröna till hos Paulus, som utvecklas vidare 
hos Origenes, Gregorios av Nyssa och Augustinus och som hon sedan själv med 
hjälp av Dionysios Areopagiten ger en form för samtiden. Coakley menar att dessa 

 
409 Keller, Cloud of the Impossible, 58. 
410 Keller, Cloud of the Impossible, 62 ff. Liksom Coakley har Keller en stor tilltro till Gregorios av 

Nyssa försök att deessentialisera och upplösa gränser. Enligt Keller menar Gregorios att 
människan inte har någon fullständig kunskap om någonting, inte heller sig själv. Hon menar 
vidare att Gregorios upplöser gränsen mellan det gudomliga och det mänskliga genom att den 
oändliga skillnad som finns mellan dem i sig är en relation, där det oändliga finns i det ändliga 
och tvärtom. När själen söker sig mot Gud är det alltså inte mot det fullständigt okända och inte i 
syfte att intellektuellt omfatta, utan i en erotisk längtan att känna det gudomliga. 

411 Keller, Cloud of the Impossible, 64. 
412 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 310. 
413 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 6. 
414 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 316. 
415 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 313. 
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kyrkofäder anammar Platons åtskillnad mellan det lägre världsliga begäret och det 
högre andliga begäret men att de förenar eros (den begärande kärleken) med agape 
(den självutgivande kärleken).416 Människan behöver därför höja sitt begär över det 
kroppsliga, vilket Coakley omtalar som ”’erotic’ ascent and purgation through 
prayer”.417 Dionysios tar dock ett, för Coakley, avgörande steg när han säger att den 
extatiska kärleken inte bara går från människan till det gudomliga utan också 
tvärtom, eller framför allt tvärtom.418 Den grundläggande figuren som framträder är 
att kärleken utgår från Gud som genom sitt begär till människan väcker ett begär 
efter Gud i människan. Det betyder att ett flöde utgår från Gud som inlemmar 
människan i Gud.  

Trots att kyrkan har dominerats av en isärhållande uppfattning av teologi och 
spiritualitet menar Coakley alltså ändå att den kristna traditionen bär på en icke 
isärhållande och icke underordnande andlig praktik som fått frodas i utkanten av 
kyrkan, framför allt i den förmoderna monastiska traditionen.419 Där förstod man att 
hantera sammanvävningen av andligt och sexuellt begär och ge Anden dess roll som 
ledare av den andliga praktiken. Trots komplexa politiska och teologiska spel kunde 
den trinitariska spiritualiteten där den rätta förståelsen av vad ortodox nicensk 
kristendom innebär få en tillflyktsort i denna andlighet, traditionen där dogmer inte 
är abstrakta tankekonstruktioner utan produkter av en kontemplativ andlig praktik 
som drar in människan i Gud bortom mänsklig underordning.420 

Sett utifrån ett isherwoodskt perspektiv kan det tyckas som att Coakley bedriver 
just en sådan dualistisk metafysik som Isherwood och huvudparten av 
feministteologin tar avstånd från. Coakley uppvisar mycket riktigt ett antal 
dualistiska drag som jag återkommer till, men hennes metafysik bör nog snarare 
förstås som monistisk. Generellt uppfattas inte Platon som substansdualist, utan som 
monist. Den dualistiska läsarten av Platon kan härröra från en projicering av 
Descartes moderna dualism på texterna, medan Platons texter snarare beskriver 
verkligheten som hierarkiskt ordnad än som substantiellt tudelad. En sådan läsning 
kopplar Platons egna texter närmare det nyplatonska, där allt som existerar emanerar 
ur det Ena och rör sig tillbaka mot detta verklighetens ursprung. Coakley poängterar 
just att Gud inte är ett ting bland andra ting utan den oändlighet varur allt strömmar: 
“God is, rather, that-without-which-there-would-be-nothing-at-all; God is the 
source and sustainer of all being, and, as such, the dizzying mystery encountered in 

 
416 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 314. 
417 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 140. 
418 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 314 f. 
419 Coakley påpekar att den teologi hon utlägger och dess historia bygger på ett intrikat samspel 

mellan makt, genus och begär och att den därför inte kan tecknas som en enkel enhet i opposition 
till den dominerande förståelsen av ortodoxi. Med andra ord försöker hon motverka att hennes 
teologi ska skapa en dikotomi mellan två tydligt avgränsade ortodoxa alternativ. Hennes 
förståelse av ortodoxi kräver andlig träning för att omfattas. Coakley, God, Sexuality, and the 
Self, 100. 

420 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 100–144. 
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the act of contemplation as preciely the ’blanking’ of the human ambition to 
knowledge, control and mastery.”421  

3.3.10 Hierarkier 
Denna metafysiska bakgrund sprider ljus över Coakleys inställning till hierarkier. 
Som har framgått är Coakley, till skillnad från Keller och Isherwood, inte odelat 
kritisk till hierarkier. Coakley menar att det finns olika typer av hierarkier och hon 
skiljer mellan underordnande former, som är en konsekvens av fallet, och andra. De 
förra är vad feministisk teologi bör bekämpa. I det senare avseendet är det istället 
fråga om hierarki i form av ”ordning”, vilket är fallet med Coakleys andeledda 
spiritualitet. Hierarkin som ordning innebär enligt Coakley (och här lutar hon sig på 
Dionysios Areopagiten) ”a layered universe in which everyone has an appropirate 
place”.422 Utan den andliga ordningen råder kaos, hävdar Coakley, något som alltså 
drabbar all mänsklig existens som inte är riktad mot Gud. Det är således den 
gudlöshet som kommer av felaktiga andliga praktiker eller frånvaron av andliga 
praktiker som är orsak till att det finns vad Coakley kallar ”sexed subordination”.423 
Eftersom sexismen är en konsekvens av fallet, finns lösningen på kvinnors 
underordning därför enbart i att människan ägnar sig åt att ”’ordering’ onself to 
God”.424 Därmed är en viss typ av hierarki nödvändig för att komma åt förtrycket. 
Lösningen på underordningen ligger alltså i en slags metafysisk förvandling av 
människan i vilken hierarkin är nödvändig. 

Detta förklarar Coakleys kritik av den gängse dualismkritiken i feministteologin. 
Hon menar att dess generella kritik av hierarkier beror på att den har ”implicitly and 
mistakenly identified divine ’hierarchical power’ with wordly male power” och att 
den då begår samma ”ontologiska felslut” som patriarkal teologi.425 Patriarkal 
teologi underbygger mänskliga hierarkier och manlig dominans genom att dels 
förstå Gud som den översta varelsen i hierarkin, dels förstå treenigheten som 
hierarkisk genom att feltolka Nicenum och underordna Anden under Fadern.  

Feministteologer godtar denna förutsättning när de kritiserar gudomlig hierarki 
och makt utifrån en sådan identifikation mellan Gud och man och försöker lösa 
problemet genom att omkonstruera det gudomliga till något maktlöst och jämlikt. 
Coakley menar att det varken finns någon hierarki mellan personerna i treenigheten 
eller att den metafysiska hierarkin inbegriper det gudomliga. Istället bör Gud förstås 

 
421 Sarah Coakley, ”Is there a Future for Gender and Theology?: On Gender, Contemplation, and the 

Systematic Task”, Svensk teologisk kvartalskrift 85, nr 2 (2009): 54. För Coakley är detta den 
enda teologi som på allvar kan svara upp mot den heideggerianska traditionens anklagelse om 
ontoteologi, alltså att teologin med sina försök att begreppsliggöra Gud gör Gud till en del av 
varandet.  

422 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 319. 
423 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 319. 
424 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 319. 
425 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 320. 
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som källan till allt som existerar och som ”a God of infinite ontological 
difference”.426 Gud är alltså inte den översta varelsen i en sådan hierarki utan 
ursprunget till allt som är och ”the One who places each ’order’ of being precisely 
where it is destined to flourish”.427 Därmed finns i den rätta förståelsen av den 
kristna ortodoxin ingen förebild för mänsklig underordnande hierarki. Den 
gudomliga hierarkiska makten är inte densamma som den patriarkala. ”When 
humans come, in contrast, into authentic relation with God as Trinity through the 
Spirit, their values and orders of ’hierarchy’ change; they are not imitating God 
thereby, but rather being radically transformed by ecstatic participation in the 
Spirit.”428 Om hierarkin säger Coakley därför att ”we cannot do without it, if we are 
to order our values aright – order them appropriately, ’orient’ them, towards 
God”.429 Coakley går alltså från en metafysisk hierarki till en etisk hierarki. För att 
komma åt sexismen måste alla inrätta sig efter Gud, vilket kräver att människan 
prioriterar mellan olika värden och sätter Gud först. En världslig hierarki har därför 
som syfte att hjälpa människor att ordna sina värderingar på rätt sätt. Hierarkin kan 
därför vara av godo, eftersom den är nödvändig för ett samhälle som ska kunna se 
till det bästa för helheten. I detta fall rör det sig inte om en toppstyrd hierarki. 

Coakley poängterar själv att den teologi hon förordar utgör en kritik av en 
postmodern förståelse av verkligheten som splittrad och att den syftar till att leverera 
en ny ”grand narrative”.430 Detta innebär att hon tar avstånd från den typ av 
verklighetsbeskrivning som framhåller att den mänskliga belägenheten saknar en 
helhetlig och övergripande referenspunkt. Hon vill istället återbringa det gudomliga 
som grunden för en sådan gemensam mänsklig berättelse. 

3.3.11 Monism eller dualism? 
Även om Coakleys platonska ontologi således inte är en substansdualism utan 
snarare kan förstås som en monism där hierarkins syfte är föreningen med Gud, 
kvarstår det en viss oklarhet när det gäller exakt hur Coakleys metafysik ska 
förstås.431 Det står nämligen klart att Coakley uppvisar dualistiska drag, så att hon 
framstår som dualist är ingen slump. Därmed finns det en spänning i förhållande till 
Isherwood och Keller. Coakley upprätthåller en ontologisk dualism mellan Gud och 
värld när hon säger att inkarnationen sker ”by crossing the boundary between 
another ’twoness’ more fundamental even than the twoness of gender: the 

 
426 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 321. 
427 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 321. 
428 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 321 f. 
429 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 321. 
430 Coakley, Powers and Submissions, 157. 
431 Här är det viktigt att lägga märke till att Coakley vänder sig mot en social tolkning av 

treenighetsläran och att en av hennes huvudsakliga poänger med sin läsning av Nicenum i en 
kontemplativ kontext är att hon anser att alla tolkningar som tillskriver gudomen en hierarki 
mellan personerna är felaktiga. Istället syftar hennes Andeledda spiritualitet till att visa på 
Andens jämlikhet med Fadern och Sonen. Coakley, God, Sexuality, and the Self, 270, 321. 
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ontological twoness of the transcendent God and the created world”.432 I motsats till 
Isherwood menar Coakley att denna ontologiska skillnad inte utplånas i och med 
inkarnationen.433 Gud är oändligt ontologiskt annorlunda och transcendent.434 Det 
finns en andlig verklighet skild från kroppen men som människan kan ta del i och 
det är denna andliga verklighet som är den primärt sanna. Därför kan hennes 
position också beskrivas som en idealistisk hållning, i och med att det osynliga, det 
andliga, är mer verkligt än det synliga.  

Det dualistiska framträder också tydligt när Coakley försöker avfärda både en 
reduktionistisk fysikalism, som framhåller att människan enbart består av en 
substans, den materiella, och en cartesiansk kropp/själ dualism. Hon hävdar då att 
det enda alternativet till dessa hållningar skulle vara att det finns ett medvetet själv 
som överskrider kroppen.  

[I]s human selfhood nothing but fleshly physicality, genetically coded in particular 
ways and thus to a large extent determined in its ’choice’ and action? Or do ’I’ have 
a conscious existence and freedom that is at least distinguishable in some significant 
way from my neurophysiological bodily manifestations, and in whom ’desire’ rises 
to a level beyond the satisfaction of mere physical needs to higher spiritual and 
cultural aspirations?435  

Åtskilliga problem stiger till ytan i denna formulering.436 Det som har mest 
betydelse här är att Coakleys beskrivning av problematiken innebär ett tydligt 
isärhållande och en hierarkisering av det andliga och det kroppsliga, som trots 
hennes kritik av det cartesianska subjetet framstår som dualistiskt. Det andliga och 
det kroppsliga utesluter varandra. Kroppen är något annat än det gudomliga och 
kroppsliga behov står i kontrast till andliga strävanden. Kroppsliga begär är inte 
andliga begär. Detta bidrar i sin tur till en värdedualism mellan den lägre och av 

 
432 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 57. 
433 Paul Fiddes menar att Coakley opererar med “two orders of ’being’” och att det därmed är fråga 

om ”a metaphysic in which a mediator is needed to bridge a gap between two realms of being”. 
Det är dock viktigt att skilja mellan detta och substansdualism av senare datum även om 
effekterna av en sådan teologi kan bli dualistiska, vilket jag återkommer till längre fram i kapitlet. 
Paul S. Fiddes, ”Sarah Coakley: God, Sexuality and the Self: An Essay ‘On the Trinity’”, 
Ecclesial Practices 3, nr 1 (2016): 144. 
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Bloomsbury, 2015), 21. 
436 Det är problematiskt att Coakley hävdar att dessa båda alternativ är de enda möjliga 

ståndpunkterna och att valet dem emellan måste träffas för att teologen ska kunna komma tillrätta 
med en förståelse av självet som i sig är avgörande för teologin. En idé om självet som tar på 
allvar att vi inte har någon kunskap om mänskligt medvetande som skulle grunda sig utanför 
kroppen är, enligt Coakley, med nödvändighet fysikalistisk och deterministisk medan någon form 
av frihet och agentskap kräver, om inte en själ, så åtminstone något som kan särskiljas från 
kroppen. Denna förenkling av en mångfacetterad fråga till ett tvåfaldigt motsatspar tycks utesluta 
mer komplexa förståelser av människan som kroppslig varelse (förutom att den också utesluter 
mer socialdeterministiska positioner som Coakley tidigare i texten kritiserat hos exempelvis 
Foucault). Coakley, The New Asceticism, 11 ff. 
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naturlagar determinerade kroppen å den ena sidan, och det högre andliga och 
kulturella som är präglat av frihet å den andra. Coakley upprätthåller således den 
kropp/själ-dualism som Keller och Isherwood i så hög grad försöker bekämpa. Trots 
att Coakley sannolikt skulle ställa sig mycket kritisk till Beauvoirs inomvärldsliga 
transcendensbegrepp och rationellt orienterade frihetsbegrepp är det intressant att 
notera att uppfyllelsen av kroppsliga behov och kroppslig längtan för båda utgör den 
sfär som hindrar den sanna frigörelsen vilket, som Butler uttrycker det, utgör en 
”uncritical reproduction of the Cartesian distinction between freedom and the 
body”.437 

Genom sin monistiska metafysik skapar Coakley också nya dikotomier. Försöket 
att överbrygga klyftan mellan teori och praktik skapar i själva verket en annan 
motsättning, den mellan andligt och sekulärt. När det teologiska tänkandet så intimt 
kopplas med en specifik religiös praktik ställs det i motsats till världen, både andra 
former av tänkande och praktiker. Därtill kommer Coakley genom sin entydiga 
definition av teori och praktik att upprätthålla åtskillnaden mellan dem istället för 
att överbrygga den. Hon bestämmer teologi till en rent intellektuell verksamhet, mer 
specifikt en metafysisk argumentation. För att den ska få betydelse för människor 
måste den kopplas till praktiken som hon bestämmer till något annat. Om teologin 
istället sågs som en intellektuell reflektion över tro skulle den kroppsliga situeringen 
för tänkandet kunna träda fram som den självklara del av tänkandet som den redan 
är. Inte som kopplad till en specifik andlig praktik utan till den tänkandes hela 
situation. Med andra ord anklagar Coakley den samtida teologin för att bortse från 
dess praktik (kontemplationen), när teologin i själva verket länge har pekat på att 
den är ofrånkomligt förbunden med praktiken, det vill säga teologens liv och 
kontext, i vilket ingår alla former av erfarenheter så också andliga. Att visa på 
sambandet mellan teologi och liv är inte nytt för Coakley. Det nya är att begränsa 
livet eller praktiken till en specifik form av andlighet. I den kontextuellt medvetna 
teologin hålls teori och praktik samman, som Coakley efterfrågar, just för att 
gränsen mellan dem inte går att peka ut, medan Coakley själv misslyckas med detta 
på grund av sin dikotoma definition av desamma. 

Coakley framkallar också en dikotomi i det bibliska bakgrundsmaterialet till 
treenighetsläran. För att kunna framhäva sin uppfattning om kontemplationen som 
en process som inkorporerar människan i en inklusiv treenighet kontrasterar hon 
denna mot en linjär treenighet, vilka representeras av olika bibliska texter. Jerome 
Van Kuiken framhåller att detta är en exegetiskt orimlig hållning som bygger på en 
tillbakaläsning av de senare kyrkliga striderna kring formuleringen av 
treenighetsläran på de bibliska texterna. Det finns i själva verket inte en sådan 
skiljelinje mellan Apostlagärningarnas och Johannesevangeliets prioritering av 
relationen mellan Fader och Son med Anden som en förmedlare av denna till 
människan, respektive Romarbrevet 8 och Lukas 1 som skulle låta Anden inta en 
särskild position. Exempelvis följs Rom 8 av sju kapitel som fokuserar på relationen 
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mellan Fadern och Sonen medan interaktionen mellan Fadern och Anden i Lukas, 
Johannes och Apostlagärningarna sker i Anden på ett sätt som gör Anden likvärdigt 
delaktig i relationen.438  

3.4 Ontologins betydelse och funktion 
Både Isherwood och Keller gör historiska generaliseringar när de försöker gripa 
över hela den kristna historien och utmåla den som enhetligt substansdualistisk. 
Platon, den platonska traditionen, den hebreiska traditionen, kyrkans ortodoxi, 
Descartes filosofi och ”moderniteten” läses utifrån samma metafysiska 
begreppsförståelse och sammanfattas under benämningen ”den västerländska 
metafysiken” eller ”den västerländska traditionen”. Denna homogeniserande läsart 
tenderar att förenkla och pressa en förbestämd mall för vad dualism innebär på de 
historiska texterna. Sammantaget framstår det som en likriktning i syfte att 
frambringa ett motstånd att ta spjärn emot i skapandet av den egna metafysiken, en 
med Kellers ord apokalyptisk strategi. Coakley visar däremot på komplexiteten i 
denna tradition exempelvis när hon i sin tolkning av Descartes framhåller den nära 
förbundenheten mellan kropp och själ hos honom, en förbundenhet som inte är 
alltför avlägsen från den som Keller förespråkar.439 Trots det generaliserande 
anslaget har det dock blivit tydligt att dualismkritiken är oundgänglig för feministisk 
teologi, eftersom den pekar på hur underordning underblåses av dikotomier. Inte 
minst är dikotomin frihet/beroende kopplad till en kropp/själ-dualism. Som jag har 
framhållit innebär både Beauvoirs och Coakleys transcendensbegrepp, sin olikhet 
till trots, att frihet eller frigörelse kräver ett överskridande av kroppen. I Beauvoirs 
fall leder det till en förståelse av frihet och beroende som varandra uteslutande och 
en oförmåga att omfatta mänskligt konstruktivt beroende på ett sätt som inte 
exkluderar frihet. Konsekvenserna av detta i Coakleys tänkande är en säregen 
förståelse av frigörelse som jag återkommer till i kapitel 6. 

Som en ersättning för underordnande, dualistiskt tänkande söker både Coakley, 
Keller och Isherwood, på olika vis, en förståelse av skapelsen som visar på dess 
deltagande i det gudomliga. Gränsen mellan det skapade och skaparen är inte så 
påtaglig som mittfårans teologi vill framhålla menar de alla. Hur en sådan 
deltagandets ontologi gestaltar sig beror dock på vilken riktning teologen anlägger 
när hon luckrar upp gränsen. Isherwood och Keller drar in skaparen i det skapade 
medan Coakley drar in det skapade i skaparen, eller uttryckt i ontologiska termer: 
Isherwood lutar åt en mer materialistisk eller immanentistisk hållning, Keller 
företräder en icke-substantiell ontologi, medan Coakley visar prov på idealism. Vad 
jag här åsyftar med dessa termer är att skapelsen, den verklighet som människan 

 
438 E. Jerome Van Kuiken, ”’Ye Worship Ye Know Not What’?: The Apophatic Turn and the 

Trinity”, International Journal of Systematic Theology 19, nr 4 (oktober 2017): 408–9. 
439 Coakley, Powers and Submissions, 75–78. 
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lever i här och nu, är det verkligt verkliga för Keller och Isherwood. De låter den 
dock få en utvidgad betydelse. För Coakley är den gudomliga verkligheten den 
primära.  

Isherwood och Keller strävar således efter att uppnå en subjektivitet som är 
grundad i kroppen, istället för att självet primärt konstitueras i förhållande till en 
gudomlighet av en annan substans. Grundförutsättningen för detta är att de beskriver 
det gudomliga som immanent i, eller oskiljaktigt från, det materiella. Deras 
strategier för detta uppvisar emellertid avgörande skillnader. Medan Kellers 
vokabulär fortsatt rymmer ett transcendensbegrepp avvisar Isherwood i hög grad 
detta.440 För Keller finns det gudomliga i det materiella men det gudomliga är också 
mer än det materiella, en panenteistisk hållning. Gud är annorlunda men inte 
avskild. För Isherwood är kroppen platsen för det gudomliga och det finns inga 
djupare dimensioner än det som framträder för människan. Ytan är den enda 
dimensionen. Detta framstår som en form av panteism, även om Isherwood själv 
inte benämner det så. Konsekvensen blir att Isherwood vill frigöra människan från 
traditionell metafysik, eftersom hon menar att ett sådant tvådimensionellt tänkande 
legitimerar underordning. Som jag har visat förblir dock hennes monism beroende 
av dualismen och är fortsatt grundad i metafysiska antaganden. För Coakley är det 
gudomliga istället alltings källa och mål och runt detta spinner hon en metafysik där 
människan måste sträva tillbaka till sitt ursprung, vilket innebär en form av 
metafysisk förvandling av människan. Keller och Coakley gör båda omfattande och 
systematiserade försök att återta metafysiken på ett sätt som de uppfattar som mer 
rimligt än traditionell metafysik.  

Det är av stor vikt att som dessa teologer kritiskt lyfta fram metafysikens eller 
ontologins auktoritativa ställning i tänkandet, dess reella inflytande över det levda 
livet och de förtryckande effekter som en specifik ontologi kan ha. Föreställningarna 
om tillvarons grundvalar har en legitimerande funktion och får praktiska 
konsekvenser. Om metafysik förstås som de grundläggande föreställningarna om 
hur världen, människan och det gudomliga är konstituerat kan ingen teologi undvika 
metafysiken. Problemet med Isherwoods, Kellers och Coakleys tänkande är således 
inte att de blir metafysiska. Problemet är snarare hur. Läsningen av Keller, Coakley 
och Isherwood ger vid handen att en teologi som motarbetar förtryck måste utgå 
från en annan metafysik än den dualistiska och isärhållande teologi som de tre 
vänder sig mot. Frigörelsen kräver en underliggande stor berättelse om hur världen, 
människan och det gudomliga är konstruerat och de uppfattar sig ha tillgång till den. 

 
440 På denna punkt tycks det finnas vissa skillnader hos Isherwood. Ofta avvisar Isherwood 

uttryckligen alla former av transcendenstänkande som uttryck för substansmetafysik, men ibland 
medger hon behovet av ett visst transcendensbegrepp. Detta kan uppfattas som ett medgivande av 
att även hennes teologi innehåller en föreställning om ett tillstånd bortom det närvarande, d.v.s. 
den frigjorda människan, vilket således inte är tillgängligt för människan i det närvarande. 
Isherwood säger att den queera identiteten innebär ett bortom (beyondness) som inte har med en 
annan värld (otherworldlyness) att göra. Isherwood, ”Fucking Straight and the Gospel of Radical 
Equality”, 56. 
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Men de metafysiker som de erbjuder gör lika stora anspråk, och medför lika stora 
problem, som den de kritiserar.  

Med Coakleys perspektiv etablerar kristet tänkande och handlande en ontologi 
som skiljer sig från andra ontologier. Därmed upprättas ett närmast absolut 
ontologiskt gap exempelvis mellan kristet liv och sekulärt liv. Teologiska principer 
faller ut som en konsekvens av att det pågår en strid mellan dessa oförenliga 
livsformer. Endast en ontologi kan vara den sanna, den i bönen och traditionen 
uppenbarade. Teologin blir mönstret för en exklusiv sanning. Kellers ontologi har, 
enligt hennes egen utsago, inte samma slutgiltiga anspråk men den 
naturvetenskapliga underbyggnad som är avgörande för den skickar samtidigt en 
annan signal. Om det går att visa naturvetenskapligt att substanser inte existerar utan 
att allt är energi så är hela den diversa västerländska metafysiska traditionen att 
betrakta som överspelad. Traditionens auktoritet i egenskap av tidlös sanning har 
egentligen bara bytts ut mot naturvetenskapens. Vad hänvisningen till 
naturvetenskapliga teorier sist och slutligen innebär är en pretention på en 
ickehistoriskt situerad grundval för teologin, inte minst med tanke på att 
processmetafysiken uttrycker en förhoppning om att kunna förbinda olika 
filosofiska och teologiska traditioner mer universellt.441 Trots att Kellers teologi i 
övrigt har en annan och pluralistisk ambition närmar sig hennes anspråk med andra 
ord samma dignitet som Coakleys, eftersom ontologin härleder sin primära 
auktoritet ur naturvetenskapen på ett likartat sätt som Coakley återför den till 
uppenbarelsen. Isherwoods postmetafysik visar sig också göra djupt metafysiska 
antaganden, vars dogmatism inte står Coakleys och Kellers uttalde metafysiker 
efter, eftersom en materialistisk ontologi är den enda som kan förklara hur världen 
skulle gestalta sig utan underordning. 

Redan under 1980-talet påpekade Sheila Greeve Davaney att feministisk teologi 
i alltför hög grad var beroende av metafysik som auktoritet för att grundlägga sina 
krav på att kvinnors fulla mänsklighet skulle utgöra det yttersta kriteriet för teologin. 
Då handlade det om åberopandet av kvinnors erfarenhet som auktoritet för en 
teologi som stod bättre överens med det gudomliga syftet för mänskligheten. 
Coakley, Keller och Isherwood förstår erfarenhet som heterogen och poängterar 
skillnad men tanken att deras form av feministisk metafysik, i motsats till patriarkal 
och dualistisk metafysik, stämmer bättre överens med ”the ’way things really are’” 
eller ”reality as it really is” kvarstår.442 Grundproblemet som Davaney pekar på, att 
feministteologer erkänner att erfarenhet och kunskap är historiskt situerad men 

 
441 Maria Jansdotter Samuelsson menar att Keller inte grundar sin teologi i den egna kontexten utan 

främst hänvisar till historiska situationer och kvinnor i syd för att stödja sin ekoteologi. Denna 
undersökning har ett annat fokus än jag anlägger och är dessutom skriven före Kellers senare 
produktion. Trots det menar jag att Jansdotter Samuelsson har en poäng. Det nordamerikanska 
perspektivet riskerar fortfarande att framstå som universellt i kontrast till teologier från den 
globala södern. Jansdotter, Ekofeminism i teologin, 147. 

442 Sheila Greeve Davaney, ”The Limits of the Appeal to Women’s Experience”, i Shaping New 
Vision: Gender and Values in American Culture, red. Clarissa W. Atkinson, Constance H. 
Buchanan, och Margaret R. Miles (Ann Arbor, Mich: UMI Research Press, 1987), 42 f. 
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samtidigt utger sig för att ha en kunskap om varandet som sträcker sig bortom den 
egna situationen, återstår hos Isherwood, Coakley och Keller.443  

Att konstatera att dualistiskt tänkande inte har varit en framgångsrik väg för 
frigörelse, utan snarare har bidragit till underordning, och inte är den väg man vill 
gå nu, är en sak. Att fastställa att dualismer aldrig kan vara konstruktivt för 
frigörelsearbete är en annan. Det är att säga att man har tillgång till blicken sub 
specie aeternitatis, evighetsperspektivet, att utifrån den sociala och historiska 
situation man befinner sig kunna dra slutsatser om vad som gäller oavsett situation 
och omständigheter. Därför menar jag att både Coakley, Keller och Isherwood 
fortsatt misslyckas med att ta tänkandets historicitet på allvar på det sätt som 
Davaney efterlyser:  

Feminist interpretations of reality and proposals for human action and relationships 
are always, like those they seek to replace, quite thoroughly historical; they emerge 
out of varied pasts and current contexts; they reflect the struggle for power and 
survival; they include certain persons and realities and always leave others out; they 
hold out the vision of certain goods and values but are always incomplete, contingent, 
fallible and hence vulnerable to challenge and open to revision or replacement.444 

Det betyder också att de genom sina metafysiker snävar av möjligheten till teologisk 
mångfald. Trots Kellers pluralistiska ambition innebär hennes metafysik att endast 
mycket radikala teologiska ställningstaganden blir möjliga. Hennes 
processmetafysik är exempelvis inte förenlig med en monoteistisk förståelse av 
Gud. Inte heller ger den utrymme för att tillskriva sakramenten någon särskild 
betydelse i förhållande till andra händelser. Dessa punkter utgör naturligtvis inte 
några absoluta kriterier för teologin, men utifrån en pluralistiskt orienterad 
utgångspunkt försämras möjligheterna till mångfald avsevärt genom 
processmetafysiken. Coakley strävar inte mot någon sådan mångfald, men likväl 
innebär det ett problem att hennes metafysik inte medger teologiska 
ställningstaganden bortanför hennes egna. Ramen för vilka teologier som kan anses 
godtagbara blir mycket snäv. Detsamma gäller för Isherwood. Hennes radikala 
position skriver om teologin fullständigt och utesluter genom sitt 
transcendensbegrepp merparten av övrigt kristet tänkande. Genom sina metafysiker 
avför Keller, Isherwood och Coakley indirekt också varandra. I anslutning till 
ovanstående citat drar Davaney följande slutsats: ”Moreover, acknowledging the 
historical character of our own feminist proposals entails that there will be no one 
set of feminist norms or visions, but numerous sets, each offering possibilities to be 
tested in the arena of history.”445 Det lämnar inte en rigid metafysik utrymme för. 

 
443 Sheila Greeve Davaney, ”Continuing the Story, but Departing the Text: A Historicist 

Interpretation of Feminist Norms in Theology”, i Horizons in Feminist Theology: Identity, 
Tradition, and Norms (Minneapolis, Minn: Fortress Press, 1997), 207 f. 

444 Davaney, ”Continuing the Story, but Departing the Text”, 211. 
445 Davaney, ”Continuing the Story, but Departing the Text”, 211 f. 
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Samtidigt grundläggs Isherwoods, Keller och Coakleys tänkande av ett djupt 
engagemang för praktiken och dess inflytande över tänkandet. Coakleys kritik av 
åtskillnaden mellan teologi och praktik visar att inflytandet inte är enkelriktat utan 
dubbelriktat. Praktiken influerar likaledes de metafysiska föreställningarna. Även 
om Coakley inskränker den religiösa praktiken till att primärt handla om bönen har 
hon en poäng när hon påminner om att trosföreställningar sällan kommer först utan 
uppstår i samspelet med den religiösa erfarenheten i praktiken. En metafysiskt 
grundad trosföreställning kan rentav vara en rationalisering av en hållning som 
redan uppstått i den religiösa praktiken. Likaledes är Keller och Isherwood drivna 
av övertygelsen att kampen mot det vardagliga förtrycket måste driva 
konstruktionen av teologin. Som jag framhöll i kapitel 2 framstår det också som allt 
mer orimligt att betrakta historiens utveckling, och därmed människors faktiska 
sociala och ekonomiska situation, som enbart en produkt av det filosofiska och 
teologiska tänkandet. Snarare än filosofers och teologers metafysiska tänkande, är 
det mer påtagliga historiska förhållanden som formar utvecklingen framåt. Det 
menar jag också talar för en mindre metafysiskt och mer etiskt grundad teologi. 

Svårigheten med Kellers och Coakleys ontologiska tänkande kan ändå 
sammanfattas i det faktum att de tycks uppfatta metafysiken som mer 
grundläggande än teologin och etiken. De har båda ett starkt patos för 
samhällsförändring och frigörelse men framhåller likväl den abstrakta metafysiska 
grundläggningen som kungsvägen dit. Isherwood hamnar ofrivilligt i samma 
problematik. Detta står i strid med den feministteologiska traditionens betoning av 
att praktik måste generera teori och inte tvärtom. Det blir således tydligt att det 
kvarstår ett gemensamt och mycket allvarligt problem hos alla tre teologerna. Den 
universalism som feministteologin i stort vänder sig mot, så också Keller och 
Isherwood, kvarstår nämligen hos alla tre, eftersom deras motargument mot en 
dualistisk ontologi blir att förespråka alternativa universalistiska teorier. De tänker 
i slutändan metafysiskt och hamnar i exkluderande och slutgiltiga anspråk. 
Sammanfattningsvis står det klart att kampen mot patriarkala och underordnande 
teologier inte så enkelt kan bedrivas bara genom att ersätta den ena metafysiken med 
den andra och därmed acceptera att metafysiken etablerar den spelplan där spelet 
måste avgöras. Annorlunda uttryckt: problemen verkar inte kunna lösas om man 
håller fast vid att de universella frågorna måste få ett slutgiltigt svar innan teologin 
kan röra sig mot emancipation.  

En allt för stor upptagenhet med metafysiken fjärmar alltså teologin från den 
feministteologiska traditionens betoning av etiken som måttstock för teologin.446 I 

 
446 Den befrielseteologiska metodiken att låta frigörelse för fötryckta utgöra bedömningsgrunden för 

teologin präglade teologin hos Ruether och Schüssler Fiorenza. ”[T]he full humanity of women” 
utgjorde kriteriet. Ruether, Sexism and God-talk, 18. Den feministiska exegetiken syftade enligt 
Schüssler Fiorenza till att ge kvinnor en relation till traditionen som inte är den patriarkalt 
präglade som format dem till underordning, för att bidra till deras bemyndigande. Schüssler 
Fiorenza, In Memory of Her, l. Även om dessa tänkare senare fick kritik för sin universalistiska 
konstruktion av kvinnors erfarenhet, kvarstår de praktiska konsekvenserna som en viktig 
måttstock för teologin. Se t.ex. Davaney, ”The Limits of the Appeal to Women’s Experience”. 
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inledningen till detta kapitel framhöll jag, i kontrast till Beauvoir, problematiken 
med att utifrån ett metafysiskt antagandede av vad som är gott och ont dra slutsatser 
om hur människan bör leva sitt liv, istället för att utgå från människans erfarenhet 
av de etiska konsekvenserna av att inrätta livet på ett visst sätt. Keller och Coakley 
står inte Isherwood efter i patos för de förtryckta men riskerar ändå att öka avståndet 
till det levda livet eftersom de framhärdar i att betrakta det med metafysiken i 
förgrunden. Även om Isherwoods tänkande omedvetet hamnar i samma typ av 
universalistiska anspråk vidhåller hon att konkreta, kroppsliga, vardagliga 
livssituationer måste utgöra måttstocken för teologin.  

3.5 Hermeneutisk samtidighet 
I relation till min kritiska diskussion av Isherwoods, Kellers och Coakleys tänkande 
kan detta resonemang transponeras om till följande slutsats: kampen för rättvisa och 
frigörelse bör inte ske genom metafysisk krigföring. Det är helt enkelt inte fruktbart 
att mäta metafysiker mot varandra för att finna den starkaste grundvalen i syfte att 
kunna dra slutsatser om vilka gruppers tänkande som ska annekteras eller utplånas. 
Den fundamentala frågan för en kontextuell feministisk teologi om mänskligt 
beroende verkar inte kunna lösas genom nya universella ontologier eller 
metafysiska teorier. Tvärtom tycks det ontologiska slaget om verkligheten 
underbygga den typ av apokalyptisk exkludering vars destruktivitet Keller visar på. 
Genom att hävda ensamrätt för en specifik metafysik, och därtill en mycket stängd 
sådan (i meningen att den enbart är kompatibel med en väldigt snäv teologisk 
tolkning), upprepas det apokalyptiska, uteslutande mönster som leder till 
revanschlust. Därmed upprätthålls ett våldsamt förhållningssätt till teologi.  

Ett kontra-apokalyptiskt förhållningssätt till metafysik skulle istället innebära en 
acceptans för att tänkandet befinner sig inom den metafysiska traditionen och att det 
därför är nödvändigt att förhålla sig till den men att det samtidigt är möjligt att göra 
motstånd mot den inifrån. Ett sätt att göra det är att anta att preliminära ontologiska 
antaganden om människans situation är ofrånkomligt men att detta inte kräver en 
slutgiltigt fastställd universell metafysik. Det jag kritiserar hos Coakley, Isherwood 
och Keller har Stephen White kallat för stark ontologi. Att erkänna ontologins 
betydelse för filosofiskt och teologiskt tänkande utan att tillskriva specifika 
ontologiska ställningstaganden en tidlös relevans är istället att betrakta som en svag 
ontologi. Med en svag ontologi uppfattas ontologiska antaganden som ”both 

 
Även i poststrukturalistisk och postkolonial feministisk teologi, vars teoretiska grunder är radikalt 
annorlunda mot den befrielseteologiska, står detta etiska krav i centrum. Se exempelvis: 
Fulkerson, Changing the Subject, 355 ff; Kwok, Postcolonial Imagination and Feminist 
Theology, 128 ff. 
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fundamental and deeply contestable”.447 Ontologin betraktas inte heller som något 
som föregår, och ur vilken man härleder, etiska och politiska principer. Snarare är 
ontologi och etik ”mutually constitutive” och ontologin utgör då ”the basic figures 
or portrayals that animate our thought and action” eftersom ontologiska 
ställningstaganden inte är ”purely cognitive matters; rather they are also always 
aesthetic-affective”.448 Ontologins funktion är därför, enligt White, att sporra, 
uppväcka och förebåda etiken. Om detta överförs till en hermeneutisk vokabulär 
utgör ontologin en horisont att betrakta verkligheten utifrån. I mötet med 
verkligheten påverkas dock denna horisont, vilket med Whites perspektiv gör 
horisonten möjlig att kämpa om. Detta beskriver också kontra-apokalyptiken, där 
kampen pågår utan att den andre avvisas och förnekas.  

Det kontra-apokalyptiska perspektivet och den svaga metafysiken anknyter alltså 
till avhandlingens hermeneutiska utgångspunkter. Man skulle rent av kunna säga att 
denna form av filosofisk hermeneutik är både en form av svag metafysik och en 
kontra-apokalyptik. En avgörande faktor som skiljer filosofisk hermeneutik från 
hermeneutik som texttolkningsteori är att Martin Heidegger ger begreppet förståelse 
(Verstehen) en grundläggande ontologisk funktion.449 Enligt Heidegger kan den 
grundläggande frågan om varat och dess mening enbart angripas av människan 
därför att hen redan har en erfarenhet av existensen och därmed en tolkning och en 
förståelse för den. István Fehér sammanfattar vad detta betyder för relationen mellan 
ontologi och hermeneutik: 

The foundation of ontology is thus hermeneutical; it is only because we always 
already have a (vague, average) understanding of Being that the Seinsfrage, the 
question concerning being, can be meaningfully formulated as a philosophical 
question able to be addressed and thematized. Ontology is not possible without a prior 
understanding of being; it is indeed nothing else than an explicit conceptual 
elaboration of what is contained in that understanding.450 

Detta betyder alltså att hermeneutiken är en förutsättning för ontologin. Hos 
Heidegger är ontologin och hermeneutiken också oundgängligen kopplade till 
fenomenologin. Om ontologin inte är möjlig utan en hermeneutisk utläggning av 
det levda mänskliga livet är fenomenologin lika avgörande, eftersom det är där 
analysen av den mänskliga existensen sker. Det är i vardagslivet som människor 
möter, tolkar och upplever livet, det faktiska livet, som inte är fakta utan ”the way 
they find themselves in the world, involved in it and coping with it”.451 Av detta kan 
man dra slutsatsen att ontologin med nödvändighet är obestämd och öppen. 

 
447 Stephen K. White, ”Weak Ontology: Genealogy and Critical Issues”, Hedgehog Review 7, nr 2 

(2005): 16. 
448 White, ”Weak Ontology”, 14, 16–17. 
449 István M. Fehér, ”Hermeneutics and Ontology”, i The Blackwell Companion to Hermeneutics, 

red. Niall Keane och Chris Lawn (Chichester: Wiley Blackwell, 2016), 162. 
450 Fehér, ”Hermeneutics and Ontology”, 163. 
451 Fehér, ”Hermeneutics and Ontology”, 166. 
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Människans ontologiska förförståelse ser ju olika ut i olika situationer. Den faktiska 
existensen av mångfald leder oundvikligen till slutsatsen att verkligheten inte låter 
sig sammafattas i ett specifikt system. Som White påpekar är det starkaste 
argumentet mot stark ontologi just det faktum att det hittills aldrig varit möjligt att 
nå konsensus om en enhetlig ontologi.452  

Hermeneutik i den form som underbygger den här avhandlingen kan alltså inte 
acceptera den entydighet som en kristen ontologi av det slag Coakley företräder i 
sista hand leder fram till. Istället understödjer denna hermeneutik preliminariteten 
och pluralismen och ser tolkningarnas mångfald som förutsättning för en mänsklig 
existens som inte bygger på våld mot alternativa tolkningar. Hermeneutiken har 
naturligtvis också en ontologisk underbyggnad i påståendet att absolut kunskap inte 
existerar.453 Denna utsaga om kunskapens ofrånkomliga kontextualitet inbegriper 
metafysiska anspråk i så måtto att den marginaliserar självet och dess förmåga till 
korrekt tänkande. I sin förståelse av sanningen som preliminär ger hermeneutiken 
utrymme för konkurrerande förståelser av verkligheten. Såtillvida är den redo att 
erkänna motståndarens anspråk så länge som hen inte yrkar på ensamrätt till 
sanningen. Den hermeneutiska filosofins attraktionskraft ligger därför i vad som 
skulle kunna kallas en ödmjukhetens ontologi.454 Ontologi kan då betraktas som ett 
språk för att försöka begreppsliggöra och begripliggöra tillvaron. Som ett sådant 
språk fyller Kellers processtänkande en funktion för att ge utttryck åt människans 
förändring och utveckling, vilket jag återkommer till längre fram i avhandlingen.  

Ontologi som en horisont att begreppsliggöra verkligheten utifrån ligger också i 
linje med Kellers idéer om kontra-apokalyptik men skulle kunna översättas till ett 
något vidare begrepp, vad jag vill kalla samtidighet. Mot bakgrund av den här 
avhandlingens ärende, att skriva feministisk teologi utifrån en svensk kontext för att 
bidra till en fördjupad förståelse av människans beroende, blir det alltså avgörande 
att ta fasta på feministteologins kritik av det isärhållande och hierarkiserande 
tänkandet, men genom ett än tydligare samtidighetsperspektiv än vad jag har funnit 
hos Isherwood, Keller och Coakley. Utifrån samtidighetsperspektivet är det 
uteslutande tankesätt där frihet befrämjas genom att oskadliggöra beroendet 
våldsamt och i förlängningen kontraproduktivt. För att få en fördjupad förståelse av 
beroendet som konstruktivt är vi istället betjänta av att tänka i 
spänningsförhållanden och samtidighet, vilket innebär att människan kan vara både 
fri och beroende samtidigt. Med samtidighetsbegreppet vill jag därför öppna mot ett 
teologiskt förhållningssätt som inte argumenterar för en hållning genom att helt 
avfärda motsatsen utan genom att kritiskt och självkritiskt utvärdera positioner i 
syfte att också modifiera den egna. Detta förhållningssätt kommer härefter att finnas 
med genom avhandlingen. 

 
452 White, ”Weak Ontology”, 13. 
453 Ricœur, Homo capax, 54 f. 
454 Marion Grau talar om att en postkolonial hermeneutik måste vara medveten om att tolkning alltid 

är mångfaldig och tillfällig och därmed kan uppfattas som en slags övning. Därmed måste 
hermeneutiken vara ödmjuk. Grau, Refiguring Theological Hermeneutics, 4 f. 
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Ett hermeneutiskt filosofiskt angreppssätt tycks idag genomsyra många teoretiska 
inriktningar, inte minst inom feministisk teologi, och några av hermeneutikens 
grunddrag uppfattas numera som självklarheter, så som mångfald ifråga om tolkning 
och tolkningens preliminära natur. Trots detta visar det sig att feministisk teologi, 
som den gestaltar sig hos Keller, Isherwood och Coakley, fortsatt uppfattar 
metafysiken som den spelplan där frågan om frigörelse måste avgöras. Den ”stora 
berättelsen”, den gemensamma berättelsen om vad människan är, tycks krävas för 
att etiken ska byta riktning. Här lierar jag mig dock med en uppfattning som ser det 
levda livet och den vardagliga förståelsen av varat som det yttersta kriteriet som den 
ontologiska utläggningen mäts mot, en vanlig uppfattning i den breda traditionen 
från Heidegger.455 Coakley, Keller och Isherwood är starkt engagerade i kampen 
mot den konkreta kroppsliga underordningens mångfaldiga konfiguration men 
Isherwood pekar på en väg som kan integreras i ett samtidighetens förhållningssätt 
till metafysik och beroende genom att ta vara på berättelsens betydelse för 
människan. När den stora och orubbliga berättelsen inte är möjlig framhåller 
Isherwood den lilla berättelsens emancipatoriska potential, där det konkreta, 
kroppsliga livet får ta plats i etiken. Isherwood beskriver människan som en 
fortgående berättelse och när hen tvinnar samman den med berättelserna om 
frigörelse genom relationell kraft i Bibelns berättelser om Jesus kan en konkret 
praktik ta form. Här menar jag att ett filosofiskt hermeneutiskt perspektiv kan 
erbjuda en mer omsorgsfullt utarbetad idé om identitet som narrativ och den 
utgångspunkt för etiken som det kan utgöra. 

3.6 Det narrativa beroendet 
En väg till att förstå beroendets samtidighet är alltså att anlägga ett narrativt 
perspektiv på människan. Jag förstår människans narrativitet som en del av en 
hermeneutisk förståelse av självet, som utgår från att självet ständigt försöker tolka, 
förstå och skapa mening genom att berätta sig själv och sin värld, och att detta sker 
i beroende av och som respons på de berättelser om självet som förmedlas till detta 
genom andra. Det finns därmed många berättelser om självet och ingen utgör den 
enda eller mest riktiga. Förståelsen av självet är alltså mångfaldig, både inifrån och 
utifrån sett. Med ett sådant perspektiv är identitet inte i första hand en fråga om att 
fastställa människans sanna natur. Ricoeur pekar på att den narrativa förståelsen av 
identitet ligger på ett annat plan: ”Here ’identity’ is taken in the sense of a practical 
category. To state the identity of an individual or a community is to answer the 
question, ’Who did this?’ ‘Who is the agent, the author?’”456 Och svaret på frågan 

 
455 Fehér, ”Hermeneutics and Ontology”, 163. 
456 Paul Ricoeur, Time and Narrative. Vol. 3, övers. Kathleen McLaughlin och David Pellauer 

(Chicago: University Of Chicago Press, 1990), 246. 
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om vem som har agerat, menar Ricoeur, kan inte begränsas till ett egennamn. Svaret 
är berättelsen om ett liv. Identiteten som narrativ har således med handling att göra.  

Ricoeur ansluter sig här till Hannah Arendt, som skriver: ”Vem någon är eller var 
kan vi endast erfara genom att höra den historia han spelar hjälten i, d.v.s. hans 
biografi.”457 Filosofin och teologin försöker ofta säga något om människans väsen, 
om människans ontologi, och svarar då istället på frågan Vad, menar Arendt.458 Ett 
sådant svar handlar om generella egenskaper som olika individer delar med varandra 
och man rör sig då oundvikligen bort från den unika personen. Om denna person 
kan man bara tala när man svarar på frågan Vem, alltså i berättelsens form, enligt 
Arendt.459 Enbart berättelsen om en persons handlingar och tal utgör den 
livsberättelse som talar om vem denna människa är.  

Denna uppfattning om människan som narrativ ställer hen i beroende till den 
andre. Den andres berättelse om självet är nödvändig för självet, liksom att den 
andre lyssnar när självet berättar sig. Detta är inte ett symmetriskt beroende men 
inte heller ett fullständigt asymmetriskt. Det narrativa beroendet är alltså ett annat 
än det destruktiva beroende som jag i kapitlets inledning skisserade utifrån Simone 
de Beauvoir. Det narrativa tänkandet visar på ett sätt att närma sig beroendet som 
inte cementerar det som en komponent i en totalförklaring av den enskilda 
människan. Att ta människans narrativitet i beaktande öppnar för fler dimensioner 
av mänskligt beroende, och för samtidighet eftersom olika aspekter av beroende är 
i omlopp vid samma tillfälle.  

Att förstå självet som narrativt utgör en form av stor berättelse, men en berättelse 
som gör utrymme för samtidighet och de små berättelsernas mångfaldighet både när 
det gäller teologiska ställningstaganden och beskrivningen av självet. Som jag 
återkommer till i kapitel 7 är dessa båda delar också intimt sammanflätade, eftersom 
teologiska ställningstaganden hos den enskilda personen behöver vävas samman 
med den personliga berättelsen för att bli hållbara. Som Isherwood framhåller vävs 
teologins berättelser samman med självets berättelser. 

En grundpelare i den i övrigt mångfacetterade feministteologiska traditionen är 
att teologin måste vara konkret och relevant, vilket innebär att den mäts utifrån sina 
konsekvenser för de förtryckta snarare än utifrån sin konsistens och trohet till den 
gängse kristna traditionen. Några av de värden som framträtt som viktiga i det här 
kapitlet återfinns också i det narrativa perspektivet på människan, men då inte som 
konsekvens av ett ontologiskt eller metafysiskt resonemang, utan som konsekvens 
av en etik. Att ha etiken som utgångspunkt ligger enligt mitt menande bättre i linje 
med en teologi som syftar till frigörelse i relation till människors konkreta, 
kroppsligt levda liv. Detta är en position som skiljer sig både från Beauvoirs etik 
som grundar sig i ett ontologiskt tecknat beroende och från Kellers, Isherwoods och 

 
457 Hannah Arendt, Människans villkor: Vita activa, övers. Joachim Retzlaff (Göteborg: Daidalos, 
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Coakleys teologier som på liknande vis härrör etiken ur ontologin. Den narrativa 
etiken skyddar värdet av pluralismen och den enskilda människans specifika liv och 
omständigheter. Pluralismen och dess värde är därmed inte metafysiskt grundad i 
Gud utan följer från resonemang som närmast kan beskrivas som sociologiska. 
Mångfald står att finna därför att människors livsberättelser är olika. 

Människan som berättelse lägger också tyngdpunkten på människans 
meningssökande snarare än människans behov av att förfoga över sanningen. Det 
stämmer också överens med utgångspunkten för den här avhandlingen, att teologi 
är ett språk för att klä människans meningssökande i ord. Vidare gör narrativiteten 
reda för den ständiga förändring som pågår i det mänskliga livet. Självet blir hela 
tiden till på nytt genom att berättelser utvecklas eller kommer till. Slutligen är 
transcendens och immanens tätt sammanvävda i den narrativa förståelsen av 
människan. Det annorlunda, det som är bortom, är det som människan hela tiden 
relaterar till när berättelserna berättas för hen och hen berättar dem. Genom att 
berätta försöker människan förstå och ge mening åt det andra och det obegripliga, 
det som inte slutgiltigt kan förstås. På så sätt finns transcendensen mitt i 
immanensen. 

För att komma ett steg närmre en sådan samtidighetsförståelse av beroende 
kommer jag i nästa kapitel vända mig till Kellers, Isherwoods och Coakleys kritik 
av det existentialistiska, humanistiska eller liberala frihetsorienterade självet och till 
deras alternativ till detta i form av olika relationella konstruktioner av självet.  
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4 Liberalismkritik 

I feministisk teologi utgör kritiken av liberalism näst intill ett axiom. För att förstå 
den feministteologiska liberalismkritiken är det viktigt att ta hänsyn till den 
problembild som den vänder sig emot och därmed till avgörande skillnader i 
samhällsstrukturerna i amerikanskt och svenskt samhälle och den politiska 
liberalism som präglar dem. Bildandet av de Förenta Staterna i Nordamerika har 
bland annat sin upprinnelse i förtrycket av religiösa minoriteter i Europa och 
kampen för att få välja sin religiösa tillhörighet utan statens inblandning. En 
dominerande trätofråga i amerikansk politik har därför länge varit i hur hög grad 
individen kan stå fri från statens inblandning i och restriktioner kring individens liv. 
Det gäller även den ekonomiska sfären. Individens existens antas alltså föregå det 
större kollektivet, det jag tidigare benämnt som ontologisk individualism. De 
negativa friheterna står således i centrum och staten uppfattas av många som en 
aktör som bör ägna sig åt att sätta upp ett minimum av spelregler men inte delta i 
det sociala och ekonomiska spelet. Den amerikanska federaliteten grundar sig därför 
i det som kommit att beskrivas som klassisk liberalism, som sätter individens frihet 
från statlig inblandning och individens ägande i centrum. I den republikanska 
ideologin är tanken att varje individ ska klara sig själv utan statlig hjälp fortfarande 
framträdande, vad som har kommit att kallas för ”rugged individualism”. Juristen 
David Davenport och ekonomen Gordon Lloyd menar att denna funnits med sedan 
USA började växa fram och därför genomsyrar den amerikanska konstitutionen och 
hör till den typiska amerikanska karaktären.460 

Som Henrik Berggren och Lars Trägårdh påpekar är det dock en missuppfattning 
att detta skulle vara den enda modellen av liberalism som formar det amerikanska 
samhällsbygget. Till detta kommer den ”medborgerliga humanismen” (civic 
humanism). Det är ett stråk i liberalismen som betonar gemenskapen, det sociala 
ansvaret och karaktärsdaningen av medborgaren. Även här utgör äganderätten en 
central punkt, men mer som navet i den lokala gemenskapen i staten, lokalsamhället, 
kyrkan och familjen där individen skolas i de religiösa och sociala dygderna. Bilden 
av USA till trots, så är det inte en atomistisk individualism som legat till grund för 
samhällskonstruktionen utan snarare en annan förståelse av vilka instanser som det 
är rimligt att individen är beroende av än vad som genomsyrar det svenska 
samhället. I USA betraktas staten inte som garanten för individens trygghet, utan 
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ses med misstrogenhet för dess möjlighet att lägga restriktioner på människors liv. 
Människors beroende är därför istället riktat mot exempelvis kyrkor och 
välgörenhetsorganisationer. Individualismen är således sammanvävd med en stark 
ställning för den lokala gemenskapen. 461 Att detta sedan har utvecklats mot en mer 
atomistisk samhällskonstruktion vittnar exempelvis statsvetaren Robert Putnam 
om.462 Till detta kommer en rad samhällsfenomen i USA som på olika sätt skär in i 
frågan om liberalism, så som imperietänkandet, kolonialismen, rasförtryck med 
rötterna i slaveriet samt sociala problem, fattigdom och utslagenhet i en omfattning 
som med svenska mått mätt framstår som överväldigande.463  

I kontrast till detta sätt att förstå individens frihet står den som präglar det svenska 
samhället, där den långa socialdemokratiska dominansen satt särskilda spår. Det 
socialdemokratiska partiet har framhållit att alla ska ha rätt att leva ett 
tillfredsställande liv, vilket inte står i motsats till individers frihet. Fria val kan dock 
bara göras om individer har jämlika möjligheter att påverka sina liv i den riktning 
de vill, vilket sträcker sig bortom demokratiska rättigheter och därför kräver en 
omfördelningspolitik. Jämlikhet är därmed inte enbart en fråga om lika möjligheter 
utan jämlika resultat på det sociala och ekonomiska planet.464 Den svenska 
socialdemokratin började som en revolutionär marxistisk rörelse kring sekelskiftet 
1900 men förvandlades snabbt till en reformistisk socialdemokrati som samarbetade 
med liberaler i rösträttsfrågan. Man bestämde sig tidigt för att prioritera att arbeta 
för liberala demokratiska reformer framför sociala och ekonomiska för att skapa sig 
en bas att agera utifrån. Tillsammans med Bondeförbundet fick socialdemokraterna 
sedan makten i Sverige på 1930-talet och inledde en omfattande social och 
ekonomisk fövandling av det svenska samhället. Det innebar att man inledde ett 
pragmatiskt samarbete med liberaler redan från början. Statsvetaren Tim Tilton 
påpekar att förmågan att fortsatt skapa dessa allianser är en viktig orsak till 
socialdemokratins framgång i Sverige.465 Historikern Francis Sejersted framhåller 
också att liberaler har bidragit till den ideologiska utvecklingen i 
socialdemokraterna vid flera viktiga tillfällen.466 Den svenska socialdemokratin har 
också skiljt sig avsevärt från övriga Europa i det att den aldrig tog avstånd från 
marknadskapitalism i sig, utan snarare såg den som ett viktigt led i att höja löner 
och förbättra försäkringsskyddet för alla i samhället. LO:s samarbete med 
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arbetsgivarna var av en sådan art att fackförbundet ansåg att deras medlemmar 
gynnades bäst av en utveckling och effektivisering av kapitalismen.467 Istället ansåg 
man att marknaden skulle vara socialt och politiskt reglerad. 

När denna samhällskonstruktion betraktas utifrån av exempelvis 
nordamerikanska feministteologer tycks den, på grund av sin socialdemokratiska 
prägel, vara en gemenskapsorienterad samhällsbyggnad. Dock visar det sig, när man 
tittar närmare på den, att den i hög grad kan beskrivas som dess motsats. Jämlikhet 
uppfattas, i den svenska kontexten, som möjlig endast mellan sinsemellan 
oberoende individer. Det betyder att ett samhälle som bygger sina skyddsnät på de 
lokala gemenskaperna är uteslutet. Istället är individens beroende av staten garanten 
för hens frihet gentemot familj, släkt och civila organisationer. Som Berggren och 
Trägårdh uttrycker det ”har befrielsen från det personliga beroendet […] blivit en 
nationell dygd, om än i det tysta. I denna process har […] staten varit det avgörande 
instrumentet för att både emancipera och alienera individen.”468 Det svenska 
folkhemsbegreppet kan alltså förleda en att tro att gemenskap skulle vara grunden 
för svenskt samhällsliv, när den snarare utgörs av en historiskt sällan skådad grad 
av autonomi i förhållande till medmänniskorna. ”Vad som kännetecknar det svenska 
samhället mest av allt är inte kollektivism, utan en allians mellan stat och individ 
som på ett enastående sätt förlöst individen från beroendet av familjen och 
civilsamhällelig välgörenhet.”469 I utbyte mot denna frihet krävs dock ett starkt 
beroende av staten i meningen att individen måste underordna sig långtgående 
statlig reglering och insyn i och kontroll över privatlivet. Denna 
samhällskonstruktion betecknar Berggren och Trägårdh som statsindividualism.470  

Denna samhällskonstruktion har vuxit fram sedan 1960-talet genom en medveten 
frigörelsestrategi men det var inte socialdemokratin som utifrån sin jämlikhetstanke 
från början drev på kvinnorfrigörelsen i Sverige. Partiet var snarare mycket 
konservativ i sin syn på familjen och i sitt beroende av hemmafrun. En av de 
inledningsvis enskilt viktigaste rösterna för emancipation var den liberala 
debattören Eva Moberg. Hennes grundtes var att kvinnor inte omfattades av den 
liberala frigörelsen och att denna därför måste fullbordas genom att kvinnor fick 
samma ekonomiska och sociala oberoende som män genom att själva kunna stå för 
sin försörjning. Det skulle kräva en insats från staten i form av exempelvis daghem 
och föräldrapenning, en form av socialliberal samhällskonstruktion.471 Under 1960- 
och 70-talen kom politiker från Folkpartiet och Socialdemokraterna att samarbeta 
för att genomdriva denna typ av förändringar. Vid 1970-talets utgång hade många 
av Mobergs förslag förverkligats och socialförsäkringssystemet började 
individualiseras: särbeskattning eller individuell beskattning, studiestöd baserat på 
individens istället för föräldrarnas inkomst, utbyggnad av barnomsorgen och 
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föräldrapenning.472 Kvinnors frigörelse hade påbörjats, liksom en mer 
individualistisk samhällsstruktur. Att den minsta enheten i samhället är den enskilda 
individen, inte familjen eller olika sociala sammanslutningar, särskiljer alltså 
Sverige från många andra västliga länder. Individen har en direkt relation till staten 
och socialförsäkringar, beskattning och pension regleras utifrån den enskildes 
ekonomiska situation.473 

Som jag framhöll i kapitel 2 påpekar Freeden att det inte finns några skarpskurna 
gränser mellan enhetliga ideologier. Det blir tydligt av denna korta exposé. För det 
första är individualism inte begränsad till liberal ideologi. För det andra måste 
liberalism inte heller vara ontologiskt individualistisk. För det tredje visar den 
specifika karaktären på den svenska socialdemokratin och dess samarbeten med 
liberala partier också att det finns många liberala drag i det socialdemokratiskt 
präglade Sverige och att dessa ideologier överlappar varandra.  

Den feminism som haft genomslag i svenskt samhällsliv är således en form av 
liberal feminism, där frihet från relationellt ansvar och beroende utgör grunden för 
frigörelsen. Därför tenderar den feministiska frigörelsen att beskrivas som en 
strävan efter frihet och en kamp mot beroende, ett negativt frihetsbegrepp. Frihet är 
frihet från tvång, frihet att välja och fatta beslut opåverkat av andra, att vara 
oberoende av andra. I föregående kapitel diskuterade jag problemen med denna typ 
av dualistiska, uteslutande tankemönster och förespråkade ett mer dialektiskt 
förhållningssätt som jag benämnde som samtidighet, inspirerat av Kellers kontra-
apokalyptiska metodik. Jag framhöll också en alternativ feministisk ontologi, en 
narrativ sådan, som ett sätt att närma sig en etisk och förkroppsligad (konkret) 
snarare än en metafysiskt grundad förståelse av människans beroende. I det här 
kapitlet vill jag fortsätta på det inslagna spåret och försöka fördjupa förståelsen av 
beroendet ur ett etiskt perspektiv. Genom att ställa beroendefrågan i relation till 
feministteologins liberalismkritik kan den dikotoma konstruktionen av beroende 
brytas upp ytterligare.  

Mot bakgrunda av utredningen av komplexiteten i begreppet liberalism i kapitel 
2 vill jag här först tydliggöra vad det mer specifikt är som Keller, Coakley och 
Isherwood är kritiska till i liberalismen. Därefter diskuterar jag vilket historiebruk 
som ligger bakom deras avfärdande av liberalismen och ifrågasätter att den på 
många sätt rättmätiga kritiken motiverar ett totalt avvisande av liberalism, 
modernitet och upplysningstraditionen i sin helhet. I läsningen av Keller, Coakley 
och Isherwood framkommer nämligen att de på olika sätt bevarar liberala drag, 
medvetet eller omedvetet. Jag föreslår att detta, trots den polariserade debatten om 
liberalism, inte nödvändigtvis måste vara ett problem och för vidare anspråket på ett 
samtidighetsperspektiv som jag argumenterade för i föregående kapitel. 
Avslutningsvis diskuterar jag vad från den mångfacetterade liberala traditionen som 

 
472 Berggren och Trägårdh, Är svensken människa?, 278, 282 ff, 296 ff, 301 ff, 319. 
473 Berggren och Trägårdh, Är svensken människa?, 82. 
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fortfarande är av värde för en kontextuellt förankrad feministisk teologi om 
beroende och hur ett narrativt perspektiv på självet kan lyfta fram det. 

4.1 Kritiken av liberalismen i feministisk teologi 
Coakley, Isherwood och Keller vänder sig mot den typ av liberal tradition som har 
ett negativt frihetsbegrepp och bygger på en ontologisk individualism där självet 
uppfattas som separat från andra, självtillräckligt och rationellt. Det själv som 
Coakley, Isherwood och Keller är kritiska till finns inte minst representerat i den 
filosofiska liberalism som hävdar att friheten är människans grundtillstånd. 
Filosofer som exempelvis John Rawls menar att begränsningar av denna frihet är att 
betrakta som sekundärt påförda restriktioner och att det därför är inskränkningarna, 
och inte friheten, som måste motiveras. Liberalismen anses dessutom förstärka eller 
orsaka dualistiska tankemönster. Vidare anses den också leda till orättvisor både 
lokalt och globalt eftersom den knyts till kapitalismens baksidor och till 
kolonialismen. Hos framför allt Coakley finns det också en kritik mot det som hon 
ser som liberalt präglad teologi. Begreppet liberal används därför oftast i negativ 
bemärkelse hos Keller, Coakley och Isherwood. Queerteologen Mary Elise Lowe 
sammanfattar på ett koncist sätt den förståelse av självet som feministteologer i 
gemen vänder sig mot:  

Christian anthropology along with Enlightenment humanism have for the most part 
assumed that the subject is autonomous and isolated from social forces and exists 
prior to its constitution in language. Ontologically, this view assumes substance 
dualism, according to which the human soul or mind is one substance and the material 
or physical world is another. This dualistic view of the subject finds its development 
in the thought of Plato, who saw humans as pre-existent and even disembodied souls; 
in Descartes, who emphasized the rationality of subjects; and in Idealism, wich 
emphasized the ability of subjects to guarantee their own unity through time. For 
short, postmodern thinkers tag this topic with the name of Descartes and speak of it 
as the Cartesian subject.474 

Till kropp/själ-dualismen har moderniteten alltså lagt autonomi, separation från 
andra människor och ting, rationalitet, enhetlighet och konstans i sin förståelse av 
självet, en på det hela taget universalistisk uppfattning. Lowe hävdar att ”[t]he result 
of this critique is that we now have two frameworks for discourse about what a 
human person is, the modern Cartesian or autonomy framework and the postmodern 
subject-in-relation framework”.475 

 
474 Mary Elise Lowe, ”Gay/Lesbian Ordination and the Ontology of the Human Subject”, Dialog: A 

Journal of Theology 43, nr 3 (september 2004): 177. 
475 Lowe, ”Gay/Lesbian Ordination and the Ontology of the Human Subject”, 177. 
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Den strid om subjektsförståelsen som Lowe tecknar som en kamp mellan ett 
modernt och ett postmodernt paradigm karaktäriseras alltså i hög grad av frågan om 
det är likhet eller skillnad som kännetecknar självet. Det så kallade postmoderna 
paradigmet hålls då i viss mening samman av en idé om subjektet som socialt 
konstruerat snarare än universellt, abstrakt och givet. Frågan om hur denna 
subjektskonstruktion sker skapar dock radikala skillnader inom detta paradigm, som 
påverkar hur man ser på mångfald och möjligheten att skapa grupper eller 
gemenskaper (community). Som jag framhöll i inledningen till avhandlingen angrips 
nu liberalism i vid bemärkelse för att både ha en allt för enhetlig uppfattning om 
självet och en allt för pluralistisk. Konservativa eller postliberala kommunitarister 
menar att individualismen i de liberala samhällena inte tar hänsyn till att människor 
formas i gemenskaper där de präglas till etiska subjekt och skapar en identitet som 
de inte valt och som de delar med andra. Atomistisk individualism slår sönder de 
sociala strukturer som människan är beroende av för ett gott liv.476 Andra, 
exempelvis poststrukturalister som Marion Young, håller med om att subjektet är 
socialt konstruerat men hävdar att liberalismen är allt för enhetlig i sin syn på 
subjektet. Individualism är i själva verket en form av reproduktion av likartade, 
självständiga subjekt. Eftersom den kommunitaristiska idén om gemenskap också 
bygger på ett likhetstänkande som utesluter att människor får manifestera sin 
grundläggande olikhet menar Young att liberalism och kommunitarism båda 
förnekar skillnad och strävar mot enhetlighet, liberalismen utan gemenskap, 
kommunitarismen med.477 Liberalismens olika kritiker krokar alltså arm i sin kritik 
av liberlismens oförmåga att skapa en värld av äkta gemenskap. 

4.1.1 Ontologisk individualism kontra relationalitet 
När Isherwood, Coakley och Keller vänder sig mot liberalism åsyftas bland annat 
en ontologisk individualism, där individen alltid föregår eventuella kollektiva 
sammanslutningar.478 Isherwood menar att det västerländska samhället har 
utvecklats mot en mer ontologisk individualism och ett exempel på det är relationen 
till mat. Ätandet har alltid haft symboliska och religiösa innebörder och att äta 
tillsammans med andra innebar tidigare att också bli en del av gemenskapen. En stor 
förändring inträdde när  

eating changed from an open to a closed activity, from the notion of an eating 
community to that of a bounded individual eating. In other words there was a huge 
shift from food and eating being an inclusive community activity to it becoming one 
that began and ended at the edges of the individual. In this way eating and what was 
eaten lost their communal symbolism and became signifiers of the worth, merit and 

 
476 Se diskussionen om Patrick Deneen i inledningen. 
477 Young, Justice and the Politics of Difference, 228 f. 
478 Begreppet ontologisk individualism används inte av Keller, Coakley och Isherwood. 
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general status of the individual, became a sign of the narrowly defined standing of 
the bounded-in, individual self.479 

När självet inte längre blir till som en del av gemenskapen blir det ett mer avskuret 
själv. Det som är utanför självet uppfattas då också som mer hotfullt än det gjort 
tidigare, när gränserna för självet inte var så fasta. Självet behöver då skydda sig 
mot omvärlden och värden grundas inte längre i kollektivet utan i det enskilda 
självet. Det innebär i sin tur att människan fokuserar på vad hen själv behöver och 
övergår till att bli en konsument som främst tänker på sina egna behov, inte på 
gemenskapens.480 På ett övergripande plan har ”[t]he sensual pleasure of the eating 
community […] been replaced by a consumer culture trying to satisfy the internal 
emotional depths that have replaced the community”.481 

Den ontologiska individualismen underbygger det som Isherwood menar präglar 
hela den västerländska traditionen, nämligen en uppfattning om den andre som just 
annan. Både Gud och den andre uppfattas som separerade från självet. För 
Isherwood innebär ett sådant isärhållande en binaritet som medför underordning, 
eftersom den alltid är genomsyrad av heterobinariteten, och denna är väldigt 
begränsad i vilka roller den tillåter människor att inta. Med samma typ av figur som 
feministteologer använder för att peka på att Gud tillskrivs egenskaper som anses 
attraktiva för människor och att dessa egenskaper därigenom legitimeras som 
överordnade bland människor talar Isherwood om att Gud tillskrivs annorlundaskap. 
Denna Guds alteritet ”has found its way into social and emotional relationships, and 
so otherness plays a central role in the workings of our lives”.482 Alteriteten upphör 
först när människan förenas med Gud i det bortomhistoriska tillståndet. Liberalt 
tänkande spär på denna separation eftersom handlandet ur ett liberalt perspektiv ofta 
kräver ”that we make an ‘other’ to act upon or to desire”.483  

Isherwood menar dock att Gud inte är separerad från människor utan utgör den 
erotiska relationen och dragningskraften mellan människor. Människans själv är 
inte heller separerat från den andra. Snarare menar Isherwood att det är möjligt att 
sträva mot relationer ”with total absence of otherness”, ett själv helt utan gräns.484 
Isherwood förstår därför identiteten eller subjektiviteten som ”nomadisk”, det vill 
säga ”that movement beyond otherness which heightens all experience as it is based 
in the core of our being, that place where all is one and all is connected”.485 Den 
nomadiska identiteten är en destabiliserad identitet som gör självet flytande när 

 
479 Isherwood, The Fat Jesus, 8. 
480 Isherwood, The Fat Jesus, 9. 
481 Isherwood, The Fat Jesus, 10. 
482 Isherwood, ”Fucking Straight and the Gospel of Radical Equality”, 55. 
483 Isherwood, ”Fucking Straight and the Gospel of Radical Equality”, 53. 
484 Isherwood, ”Fucking Straight and the Gospel of Radical Equality”, 55. 
485 Isherwood, ”Fucking Straight and the Gospel of Radical Equality”, 56. Det nomadiska subjektet 

är ett begrepp hämtat från Rosi Braidotti, men Isherwood hänvisar inte till henne här och för inte 
heller någon djupare diskussion om begreppet. Rosi Braidotti, Nomadic Subjects: Embodiment 
and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory (New York: Columbia University Press, 
1994). 
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gränserna mellan olika själv upplöses. Det är ett större själv eftersom genus- och 
sexualitetskategorier upplöses, vilket leder till att identiteten ”gives meaning but 
fixes nothing”.486 Det är den radikalt inkarnerade gudomligheten som har sin boning 
i människan som öppnar upp för det nomadiska självet. Liksom Coakley menar 
alltså Isherwood att människans relation till det gudomliga är avgörande för att 
definiera vad självet är.  

Också Keller är kritisk till den ontologiska individualismens uppfattning om 
självet som separat från andra, en patriarkal uppfattning som hon menar finns i hela 
den västerländska teologiska och filosofiska traditionen.487 ”The archetypal hero 
fashions human personality in his own image, projecting an ego armored against the 
outer world and the inner depths. His philosophical descendant is the separate, self-
enclosed subject, remaining self-identical throughout its exploits in time. Its 
relations do not affect it essence.”488 Det separata självet förstärks dock i och med 
moderniteten, enligt Keller, varför hon kan benämna det som exempelvis ”the old 
Enlightenment subject”.489 I Freuds utvecklingspsykologi får det en teoretisk 
klädedräkt som framhåller det mogna och friska självet som separat och 
självständigt. Enligt Freud innebär självtillblivelsen, differentieringen, ett 
avståndstagande och en separation från den andre, från modern som barnet har 
befunnit sig i symbios med. Först då kan barnet framträda som individ. Om inte 
separationen träder i kraft på ett lyckat sätt uppstår olika patologiska tillstånd. Keller 
menar dock att Freuds teori inte ska uppfattas som en beskrivning av ett nödvändigt 
förhållande utan snarare som ett uttryck för en patriarkal strävan efter oberoende 
och separation, ett så kallat separativt själv. Separationen och det atomistiska självet 
som följer av det, är snarare en chimär som det patriarkala värdesystemet sätter upp 
som ett mål. 490 I själva verket är det separativa självet helt beroende av det 
oberoende själv som stöttar det, det vill säga en kvinna som sköter det relationella 
och det dolda arbete som är nödvändigt för att överleva. I sitt beroende av mannens 
inkomster och agerande i världen blir kvinnan inte ett helt själv utan snarare ett 
upplöst själv (the soluable self), men ett själv som det till synes separata självet är 
beroende av.491  

Det upplösta självet behöver ett tydligare själv men det separativa själv som 
liberalismen utmålar som alternativet existerar alltså inte. Kellers kritik av 
isärhållandet mellan självet och den andre för henne därför till ett alternativ som inte 
helt upplöser känslan av ett själv som hos Isherwood men inte heller avskärmar det 
helt från andra. Keller menar nämligen att differentieringen inte kräver separation. 
Hon definierar differentiering som att ha ”an adequate sense of unique selfhood and 
an ability to distinguish the feelings, needs and desires of one’s self from those of 

 
486 Isherwood, ”Fucking Straight and the Gospel of Radical Equality”, 56. 
487 Keller, From a Broken Web, 1 f. 
488 Keller, From a Broken Web, 8. 
489 Keller, Apocalypse Now and Then, 215. 
490 Keller, From a Broken Web, 95 ff. 
491 Keller, From a Broken Web, 11 ff. 
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others”.492 Det betyder inte att differentiering och intimitet måste vara motsatser. 
Snarare hör de ihop. En konnektivt präglad relation innebär inte en återgång till 
barnets oceaniska känsla av samhörighet med modern under den preoedipala 
perioden. Konnektivitet är en del av vad det innebär att vara en mogen vuxen som 
är differentierad men inte separerad.493 En lyckad differentiering är alltså i grunden 
konnektiv, eftersom självet blir till inte genom att ta avstånd ifrån den andre utan 
genom att stå i relation till den andre. Att bli en personlighet, bli distinkt, sker genom 
att vara i relation. Detsamma gäller för relationen mellan Gud och världen, där det 
också är fråga om skillnad utan separation.494 Idén om det konnektiva självet är den 
psykologiska dimensionen av Kellers ontologiska beskrivning av självet och den 
andre i ”entangled difference”. 

Coakley talar inte uttryckligen om individualism i kontrast till relationalitet, 
vilket sannolikt har att göra med att relationalitet inte intresserar Coakley på det sätt 
som är vanligt i feministisk teologi. Ändå är det tydligt att människans socialitet är 
det som primärt karaktäriserar hen hos Coakley, eftersom det mest fundamentala i 
självet är begäret. ”Desire […] is the constellating category of selfhood, the 
ineradicable root of the human longing for God.”495 Människan har en längtan 
nedlagd i sig efter föreningen (union) med Gud. Det betyder att ”[d]esire […] – even 
fallen desire – is the precious clue woven into the crooked human heart that ever 
reminds it of its relatedness and its source”.496 Också Gud är begär, vilket innebär 
att människan har möjlighet att vara i ständig relationell förändring till Gud. 

Utifrån den relationella synen på människan ställer sig både Keller, Coakley och 
Isherwood kritiska till den idé om människan som en autonom varelse som bör stå 
fri ifrån yttre påverkan i sina beslut, vad de uppfattar som en kärnpunkt i 
upplysningstänkandet och därmed i liberalismen. Coakley talar om ”[t]he 
Enlightenment demand for an empowered human ’autonomy’” som senare tiders 
filosofi vederlagt.497 Målet för frigörelsen är därmed inte frihet, som i traditionen 
från Beauvoir. Keller, Isherwood och Coakley talar istället ofta om människans 
”blomstrande” (flourishing).498 Om människan inte kan betraktas som en separat 
enhet så kan målet rimligen inte heller vara frihet från relation eller ansvar. Det 
negativa frihetsbegreppet ersätts av en förståelse av frihet som något som sker i 
relation. Metaforen blomstra är betydligt bredare än Beauvoirs frihetsbegrepp 

 
492 Keller, From a Broken Web, 133. 
493 Keller, From a Broken Web, 100 f. 
494 Keller, Cloud of the Impossible, 103. 
495 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 26. 
496 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 58 f. 
497 Coakley, Powers and Submissions, xii. Det är intressant att notera att Coakley hävdar att 

autonomi har varit ledstjärnan för den liberalt präglade feministteologi som hon vänder sig emot, 
det vill säga den vita feministteologin fram till poststrukturalismens intåg, medan Daphne 
Hampson tvärtom framhåller att feminimen under samma tid i hög grad vänt sig mot begreppet. 
Hampson, ”On Autonomy and Heteronomy”, 1996, 1. 

498 Althaus-Reid och Isherwood, Controversies in Feminist Theology, 22; Coakley, The New 
Asceticism, 4 f. 
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eftersom den tar hänsyn till hur människan mår och människans utveckling. På det 
sättet är det också möjligt att fylla den med en mångfald av konkret innehåll 
beroende på vilken situation det relateras till. 

Coakley erbjuder inte någon utförlig idé om människans relationalitet. 
Isherwoods nomadiska och upplösta själv framstår inte som ett själv 
överhuvudtaget. Att helt utradera annorlundaskapet för att komma åt den 
problematiska separationen förefaller med freudiansk terminologi som en återgång 
till det odifferentierade, oceaniska tillståndet. Keller upprättar istället en dialektisk 
förståelse av skillnad och relation som står i linje med ett relationellt konstituterat 
själv utan att frånkänna den enskilda människan dess distinkthet.  

4.1.2 Pluralismen: räddningen, tillståndet, hotet? 
Coakleys, Kellers och Isherwoods förståelser av självet är alltså relationellt 
präglade, i kontrast till den ontologiska individualismen men de vänder sig också 
mot vad de uppfattar som ett liberalt universellt subjekt. Den dikotoma förståelsen 
av kön som underordnar kvinnor under män kan inte ersättas med ett enhetligt 
subjekt där alla ska inkluderas. Isherwood argumenterar utifrån sitt queera 
perspektiv och hävdar som sagt att frigörelse är liktydigt med pluralism. Utan 
pluralism, ingen frigörelse och pluralism innebär per definition frigörelse. Med 
andra ord råder det för närvarande inte pluralism, eftersom det fortfarande råder 
underordning, utan snarare enhetlighet under det heteropatriarkala systemet. 
Oavsett vilken sexuell läggning en person har är hens agerande i alla lägen präglade 
av det binära system som underordnar alla som inte är vita heterosexuella män, 
vilket är ett uttryck för ”the imposition of heterosexual ideologies” på alla livets 
områden, något som tar sig uttryck även i hbtqi-relationer.499 Sexualitet och identitet 
är därmed alltid i en viss mening heterosexuell men ”[f]ucking straight and the 
gospel of radical equality are shown to be incompatible”.500  

Isherwood menar att feministisk teologi har förstått komplexiteten i underordning 
och gått från ett enhetligt perspektiv på vad kvinnor är och vad frigörelse innebär 
till ett pluralistiskt, där sådant som klass, etnicitet och sexualitet väger lika tungt 
som kön. Olika aspekter samverkar också på olika sätt vilket skapar mångfald i 
förtrycket.501 Skillnad, inte jämlikhet, står i fokus. ”What we had done was to 
actually shatter the unified convenience of ’woman’ and open up a kaleidoscope of 
potential and a rainbow of glorious harmony and disharmony in the unfolding of the 
’reality’ of woman.”502 Kunskapen om denna mångfaldighet gör att det inte längre 
är möjligt att tala om subjektet som likartat. För Isherwood innebär den 
heteropatriarkala strukturen att queer i viss mening måste ersätta det feministiska 

 
499 Althaus-Reid och Isherwood, Controversies in Feminist Theology, 128. 
500 Isherwood, ”Fucking Straight and the Gospel of Radical Equality”, 52. 
501 Althaus-Reid och Isherwood, ”Thinking Theology and Queer Theory”, 303. 
502 Althaus-Reid och Isherwood, Controversies in Feminist Theology, 27. 
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perspektivet.503 ”Queer theology is in this sense equivalent to a call for biodiversity 
in theology, that is, life and love in all its diversity, which at the end, transforms and 
renews all its praxis.”504 

Isherwoods sätt att se på pluralism utgår ifrån en slags sociologisk och statistisk 
bedömning som säger att det inte råder pluralism, eftersom merparten av 
befolkningen lever under den heteropatriarkala normen. I Isherwoods resonemang 
finns dock en inbyggd spänning, eftersom hon å ena sidan menar att förtryckets 
orsaker kan ha olika mycket betoning (kön, klass, etnicitet och så vidare) och 
därmed är mångfaldigt och å andra sidan att det heteropatriarkala förtrycket drabbar 
alla och att pluralism därför inte föreligger. Det förra torde innebära att pluralism 
redan råder, vilket i sin tur betyder att pluralism inte per definition innebär 
frigörelse. 

Keller uppfattar istället pluralismen som den ofrånkomliga förutsättningen i 
världen. Att allt som existerar utgör processer av ständig nyskapelse, faktiska 
händelser som känner in och därmed innesluter tidigare händelser, innebär att varje 
händelse innesluter mångfalden i sin helhet, liksom att händelserna i sig är 
mångfaldiga.505 Pluralitet är därmed en ontologisk nödvändighet. Detta får 
konsekvenser för synen på relationen mellan individ och gemenskap. Keller menar 
att konservativ kommunitarism längtar tillbaka till ett föreställt harmoniskt samhälle 
byggt på en enhetlig gemenskap och det är samma typ av längtan som ligger under 
revolutionära, utopistiska rörelser. Även här finns det en bild av ett harmoniskt 
samhälle som är enhetligt eftersom det bygger på den ideologiska grund som den 
specifika rörelsen stärvar efter. Denna form av apokalyptiskt tänkande tycks 
undantagslöst bli en form av likriktning, trots att syftet ofta inte är sådant. Keller 
framhåller därför att gemenskap inte är ett exklusivt konservativt värde. Frågan är 
bara om det är möjligt att upprätthålla gemenskap utan konformism, om gemenskap 
kan byggas utan att den kräver uteslutning av det annorlunda, och hur man bevarar 
hoppet utan det apokalyptiska tänkandet. Liberalismen framstår som ett sådant hopp 
men genom sin likriktning döljer den i själva verket en underliggande sexism, 
rasism och kolonialism.506  

Keller menar att dikotomin individ/gemenskap är falsk och att dessa inte står i 
motsats till varandra som den långa debatten mellan liberaler och kommunitarister 
låter påskina. Samtidigt lyckas inte poststrukturalister som Young överbrygga 
denna dikotomi. Deras socialt konstituerade skillnadssubjekt syftade, när det växte 
fram, till att bryta upp den essentialistiska synen på kvinnor inom feminismen som 
priviligierade den vita medelklassen. Detta var en nödvändig inomfeministisk kritik. 
Att poststrukturalister värnar skillnad i ensamt majestät resulterar dock i ett 
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misstänkliggörande av alla former av gemenskaper som essentialistiska, vilket i 
slutändan utlämnar dem till den upplysningsindividualism som de själva 
kritiserar.507 Dessutom är skillnad inte i sig gott, vilket exempelvis klasskillnader 
visar på: ”Difference, like relation, is not to be uncritically celebrated but negotiated, 
discerned, transformed.”508 Keller delar alltså den poststrukturalistiska grundbulten 
att olikhet och pluralitet präglar det mänskliga tillståndet men menar att det krävs 
ett processteologiskt förhållningssätt för att relation i skillnad ska bli möjligt, 
eftersom poststrukturalismen helt saknar ett relationellt perspektiv.509 

Keller håller dock med Young om att gemenskaper tenderar att bli allt för 
homogensierande och därmed avvisande mot det annorlunda, liksom att 
individualismen förstår människan som avskuren och separat. Hon menar dock att 
linjen snarare bör dras mellan det separativa och det konnektiva självet, än mellan 
individ och gemenskap. Det konnektiva självet innebär alltså att människan varken 
behöver leva i sammansmältning med andra eller i solipsistisk avskurenhet. En 
relationell förståelse av självet behöver alltså inte betyda att skillnader upplöses i en 
förment homogenitet. Däremot vill Keller inte ta ställning för eller mot gemenskap 
som fenomen, utan menar att kontra-apokalyptiken ”invokes a healing 
ambivalence”.510 Det finns nämligen inga allomfattande och ständiga gemenskaper, 
ingen gemenskap som kan skänka individen dess identitet, bara tillfälliga 
gemenskaper som beror av stundens behov.511 ”I do not have this substantive 
community any more than I know a substantive self.”512 

Coakley förklarar att det avgörande problemet för feministisk teologi och teori är 
”the paradox of ’equality and difference’”, alltså den motstridiga strävan efter 
jämlikhet med män när det gäller ekonomi, arbete och politik och efter erkännande 
i sin olikhet, som kvinnor eller som olika subjekt.513 Oavsett vilken feministisk 
teoretisk inriktning det gäller, både i det moderna och postmoderna paradigmet, är 
detta en olöslig fråga, enligt Coakley, eftersom dessa tänkare har sekulära 
utgångspunkter. Enbart Coakleys typ av teologi kan lösa upp knuten i fråga om 
jämlikhet och pluralism. För henne är pluralismen ett tillstånd människan befinner 
sig i efter fallet och därmed inte ett gott tillstånd. Människans uppgift är istället att 
sträva bort från denna splittring mot föreningen med Gud. Detta innebär inte att det 
vardagliga livet ska försakas men syftet med detta liv är ändå att bli en enhet med 
Gud. Hon menar att det är vad Paulus åsyftar när han talar om att Kristus lever i 
honom inte längre han själv och om att Gud ska bli allt i alla. Som jag tidigare har 
framhållit uppfattar Coakley vägen till denna förening som en enda, asketismens 
och kontemplationens. Därför blir alternativa sätt att leva och utöva tro, det vill säga 
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mångfald, ett frånsteg från den enda vägen och det enda målet. I relation till denna 
platonska figur måste pluralismen alltså förstås som ett hot hos Coakley.  

4.1.3 Förnuft, progression och kapitalism 
De olika negativa effekter som Keller, Coakley och Isherwood menar att 
moderniteten har haft hänger, som de uppfattar det, samman med 
upplysningstänkandets kult av förnuftet och den reduktionistiska förståelse av 
självet som den medför. Den upplevelse som människan har av att vara ett jag som 
fattar rationella beslut utifrån sin fria vilja och sina egna övertygelser är en chimär, 
eftersom människan är relationellt konstituerad. Isherwood och Keller är främst 
kritiska till föreställningen om ett universellt, likartat förnuft och den 
utvecklingstanke som underbygger kapitalism och kolonialism.  

Hos Isherwood tar detta sig främst uttryck i form av en kritik av kapitalismen och 
dess förtryck:  

Women are sick of mopping up the wounds of advanced capitalism and wish a halt 
to be called. These wounds gashed into the lives of people by the many headed best 
of multinational corporations are diverse ranging from inhuman working conditions 
and wages to unreasonable demands on human time and the world’s resources.514 

Isherwood pekar också på hur det kapitalistiska systemet yttrar sig i människors 
vardagsliv. I The Fat Jesus blottlägger Isherwood mekanismerna bakom det 
västerländska kvinnoidealet med smala kroppar, den drivkraft som marknaden har i 
att kvinnor ständigt känner sig missnöjda med sina kroppar och därmed konsumerar 
mer för att rekonstruera dem och på vilket sätt kristendomen bidrar till detta.515 ”The 
more tension we feel, the more we consume in order to ease that tension and the 
better the market likes it. Our circle of self-destruction is their circle of assured 
markets and captive psyches.”516 Den sekulära världen, som Isherwood här 
undantagsvis benämner den, erbjuder enbart en meningsstruktur för människan som 
bygger på den kapitalistiska logiken att ett begär enbart stillas på ett sådant vis att 
det uppstår igen och igen.  

Detta förhållningssätt till kroppen bygger på en sekulariserad kristen dualistisk 
metafysik med en längtan efter en himmel bortom den innevarande verkligheten. 
Istället uppstår dock en ständig besvikelse, eftersom människan aldrig får känna sig 
hemma på riktigt.517 Isherwood menar därför att den kristna föreställningen om en 
bortomhistorisk frälsning och en dualistisk metafysik som underordnar det 
materiella bidrar till en likgiltighet för jorden och människor som legitimerar 
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kapitalismens hänsynslösa utnyttjande av desamma.518 Kolonialismen och dess 
kapitalism har ödelagt, och fortsätter att ödelägga, den mer naturliga livsföring som 
gynnade både jorden och människor.519 Till detta lägger Isherwood också sitt queera 
perspektiv och säger att det finns en “relation between capitalism and sexuality, 
economy and heterosexual thinking and the traditional theological ethics which 
sustain many of the exclusive Christian praxis”.520 Äktenskapet uppfattar hon som 
en kapitalistisk institution som västvärlden har exporterat till de länder de 
koloniserat.  

Även Keller menar att den kristna frälsningsförståelsen som bortomhistorisk 
ligger bakom den människofientliga kolonialismens och kapitalismens förödande 
utveckling i moderniteten. Keller hänför dock upprinnelsen till Uppenbarelsebokens 
apokalyptiska narrativ som erbjuder en tolkningsram för historiska händelser som 
kom att förstärkas i det moderna tänkandet. Centralt för Kellers kritik av 
moderniteten är därför att blottlägga apokalyptikens tidsförståelse och visa på 
problemen med den. Vad som skedde under moderniteten är att ”counting down 
towards the end, official Christian time was self-secularizing: the sense of purpose 
preserved by apocalyptic hope would soon translate itself into the modern myth of 
Progress”.521 Och hon fortsätter:  

Freed from the Spirit – or rather, having successfully translated ‘spirit’ into ‘mind’ 
(Geist) – the Enlightenment could render salvation history as temporal progress of 
the humanum toward the universal and eternal truths of Reason. The Enlightenment 
could thus effect both an appropriation and an overthrow of apocalypticism, that is, 
it will eschew the supernaturalism and authoritarian particularism with which 
Christendom had institutionalized the Final Judgment. The ultimate deadline would 
be lifted, graciously, if perhaps self-deceptively, from history.522  

Vad Keller menar är att den kristna apokalypsens narrativ avkläddes sin religiösa 
språkdräkt men stod kvar som tolkningsraster för historien och genom en sådan 
sekularisering förlorade den också idén om ett slut. Gud ersattes med förnuftet och 
en utveckling baserad i detsamma ansågs inte äga någon gräns i tid eller rum, med 
kolonisation som konsekvens. När det manliga vita eurocentriska förnuftet och den 
vetenskap som det stod för ersatte den gudomliga, sanktionerande instansen skedde 
också en rationalisering av tid och rum. Den västerländska linjära tidsuppfattningen 
ärvde dock apokalypsens problematik. Den lägger fokus på framtiden genom sin tro 
på det ständiga framåtskridandet. Den lurar människan att tro att syftet med livet 
finns i framtiden och att hen har kontroll över tiden och livet.523 
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Keller är alltså kritisk till moderniteten som en slags höjdpunkt på mänsklighetens 
historia, mot bakgrund av en postkolonial kritik. Västerlandet präglas sedan ett halvt 
millenium av en modern apokalyptik som bygger på rasism, sexism, kapitalism, 
kolonialism och religionsförtryck och som fortfarande påverkar maktstrukturerna.  

’Modernity’, I believe, is best grasped as those five centuries whose terms now vie 
for a hypermodern control of the postmodern possibility. […] Far more than any prior 
history, the early modern breakout of Europe into the world altered the particular 
places of the planet and displaced their human, animal, and plant inhabitants.524  

Det kapitalistiska systemet av idag bygger således på kolonialism och slavhandel, 
enligt Keller. Det var genom att använda ursprungsbefolkningen i Amerika för att 
utvinna silver och guld och lägga beslag på det som Europa blev rikt och 
kapitalismen uppstod.525 Columbus (Colóns) resor var ett uttryck för strävan efter 
utveckling med syfte att finna och erövra paradiset på jorden, ett apokalyptiskt 
mönster.  

Colón’s objectification of apocalypse fueled an entire epoch with this paradise hope, 
the motive force of the modern religion of progress. In the secularization of the 
apocalyptic hope into the open future of perpetual conquest lies the foundation of 
modern science. Where the colonial warrior laid bloody claims to space and resources 
for Western affluence, the Western scientist would offer a serene and humanistic 
vision of the continual perfection of ‘the human race’. The manful collaboration of 
power and knowledge, of military and scientific messianisms, have crafted 
Euroamerican civilization.526  

Keller menar således att den vite mannens förtryck och makt över världen i stort har 
sin upprinnelse i ett kristet narrativ, som trots att det frigjorts från sin religiösa 
klädedräkt, fortsatt upprätthåller denna makt. Detta sker framför allt genom att 
västerländsk vetenskap bidrar till att upprätthålla ett universalistiskt perspektiv som 
bär maktstrukturerna vidare. 

Keller och Isherwood har viktiga poänger i sin kritik av kolonialism och 
kapitalism. Drivkraften att göra framsteg och föreställningen om det singulärt 
förnuftiga eller rationella har inte sällan lett till förödande konsekvenser framför allt 
för människor som inte är vita, västerländska män. Isherwood föreställer sig en 
förhistorisk, matriarkal kultur fri från dessa former av förtryck som senare 
undertryckts av patriarkala kulturer.527 Det fanns en tid då det gudomliga och 
kvinnors sexualitet hängde ihop och kvinnor och naturen hade en självklar plats.528 
Isherwood ger också uttryck för att Jesusrörelsen skulle kunna ha varit queer. 
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Förhoppningen att en mer jämlik historisk tid skulle kunna motivera till rättvisa i 
samtiden har för många feministteologer visat sig vara en falsk förespegling, utan 
historisk grund, som jag diskuterade i inledningskapitlet. Isherwood tar marxismen 
som utgångspunkt i sin kapitalismkritik, vilket hänger samman med hennes 
befrielseteologiska angreppssätt.529 Den bristande teoretiska utläggningen innebär 
dock att det inte står helt klart för läsaren hur argumentationen hänger ihop och 
retoriken övergår inte sällan i plakatteologi. Isherwood kan exempelvis påstå att hon 
inte är ute efter ”a return to some unspoiled paradise or to raising goats and growing 
vegetables in Surbiton”.530 Istället är det fråga om ”a plea for a more harmonious 
existence with nature, a sustainable approach where the needs of the planet are 
paramount”.531 Och hon fortsätter: “What is needed is that we listen and transform 
our systems culturally and economically”.532 Hennes önskan om en mer rättvis och 
harmonisk värld är lovvärd, men den förblir inte mer än en grundlös förhoppning, 
eftersom det inte anges några som helst riktlinjer för hur en sådan ekonomisk 
förvandling skulle kunna gå till. 

Keller tar avstånd från den i tidig feministisk teologi vanliga uppfattningen att 
den patriarkala historien skulle ha föregåtts av tidiga matriarkat och gudinnekulter 
där kvinnor varit jämlika med eller överordnade män. Hennes ambition är att vara 
balanserad för att inte falla till föga för de patriarkala dikotomierna, att inte upprepa 
apokalypsen. Icke desto mindre står det då och då ett romantiskt skimmer runt det 
förmoderna även hos Keller, runt den tid som föregår teknifieringen, 
ekonomiseringen, rationaliseringen och objektifieringen av världen och naturen. 
Västerlandets kristendom och senare upplysta rationalism har i Kellers ögon nästan 
uteslutande bidragit med förtryck. Förtryck av ursprungsbefolkningar och deras 
”naturliga” förhållningssätt till naturen och av deras spiritualitet. Förtryck av 
naturen och dess inneboende cykler och processer. Fattigdom, sjukdomar, 
maktlöshet, sexuellt våld och död utgör effekterna.533 Som jag återkommer till 
längre fram i detta kapitel är det nödvändigt att se mer nyanserat på upplysningen 
om man vill undvika den självrättfärdigande dikotoma uteslutningen. För 
feministteologin är den liberala progressionstanken tveeggad. Föreställningen om 
att det mänskliga livet ständigt utvecklas mot en allt högre nivå av kunskap och 
kultur och att den innevarande tiden därför överflyglar varje förgången har visat sig 
destruktiv på många sätt. Samdigt är det otvetydigt så att kampen mot förtryck har 
haft viss framgång, inte minst i västvärlden och i Sverige. På detta plan kan olika 
historiska epoker inte jämställas med samtiden.  

 
529 Lisa Isherwood, Liberating Christ: Exploring the Christologies of Contemporary Liberation 

Movements (Cleveland, Ohio: Pilgrim Press, 1999), 6, 19 ff. 
530 Isherwood och Stuart, Introducing Body Theology, 120. 
531 Isherwood och Stuart, Introducing Body Theology, 120. 
532 Isherwood och Stuart, Introducing Body Theology, 120. 
533 Keller, Apocalypse Now and Then, 130 ff. 



161 

4.1.4 Tidsuppfattning 
Kellers kritik av framgångstanken och den linjära tidsuppfattningen är av särskild 
vikt för diskussionen om beroende längre fram, eftersom människans ofrånkomliga 
och konstruktiva beroende ständigt får stå tillbaka för effektiviseringar och 
optimeringar i progressionens namn. Därför vill jag lägga särskild vikt vid att utreda 
hennes tidsbegrepp här. Hennes kritik riktar sig framför allt mot uppfattningen att 
kausaliteten i den moderna linjära tiden är entydig. Det utgör en förstärkning av den 
linjaritet som funnits i den kristna traditionen sedan tidigare. Keller menar alltså att 
apokalyptiken har bibringat en linjär tidsuppfattning med en tydlig början och ett 
tydligt slut och därmed en finalitet som är unik för västerländskt tänkande.534 Den 
linjära tidsuppfattningen tar sig uttryck både i substansmetafysiken, i den 
mekanistiska förståelsen av världen och människan, och i uppfattningen om Gud 
som oberörd och allsmäktig. I Newtons fysik grundlades också idén om tid och rum 
som två separata dimensioner. ”Space and time, as the cosmological matrices of all 
relation, suffer objectification by virtue of their dissociation from each other.”535 På 
grund av denna objektifiering har tiden i västerlandet kommit att bli något som 
människan försöker kontrollera. Genom att mäta och reglera tiden kan man lägga 
den under sig. Förutsättningarna för detta växte fram i Europa under medeltiden då 
klosterväsendet genom tidegärden normerade tiden på ett sätt som gjorde att de 
”naturliga rytmerna” fick stå tillbaka.536 Detta speglar en föreställning om att målet 
med den världsliga tiden är att den ska användas för att förbereda för nästa liv.  

Utvecklingen fortsatte under den moderna tiden. Med stöd i Uppenbarelsebokens 
linjära apokalyptiska historieförståelse kom den kronologiska tiden att bli den 
förhärskande. Framväxten av självständiga stater var en viktig del i bemäktigandet 
av tiden. Keller citerar Joseph Camilleri och Jim Falk:  

In addition to fostering a pervasive disjunction between the traditional and the 
modern, the sovereign state sought to control the flow of time by measuring, 
standardizing and segmenting it, by distinguishing private and public time, work time 
and leisure time. The application of the market principle to the workplace made 
possible the buying and selling of labor time, that is, the commodification of time.537  

Det som skedde i och med moderniteten var således att tidförståelsen i den kristna 
apokalyptiken lösgjordes från sitt religiösa sammanhang och ”the universal 
chronology of the apocalyptic vision came to subserve the manmade ends of the 
state, technology, and the market”.538 

Av dessa orsaker måste det linjära tidsbegreppet brytas upp, menar Keller. Den 
newtonska fysikens determinism har kommit att dominera vår världsbild så att det 
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framstår som att den skulle beskriva alla naturens processer, när bland annat 
kaosforskningen visar att naturens utveckling i ganska liten grad är linjär. Med hjälp 
av processmetafysiken och relativitetsteorin försöker Keller istället framföra en 
förståelse av tid som styckar upp tiden i ögonblick och samtidigt låter dessa 
ögonblick influera varandra i olika riktningar, inte bara linjärt, som jag var inne på 
i föregående kapitel. 

Den moderna betoningen av utveckling underordnar platsen under tiden. Rummet 
blir abstrakt, vad Keller kallar ”a space without place”, och syftar enbart till att tjäna 
tiden, utvecklingen.539 Postmodernismen fungerar i sin antimodernism tvärtom, 
antiapokalyptiskt, ordnar tiden under platsen. Keller menar dock att tid och rum inte 
kan separeras. “For they do not exist in and of themselves, but only in relation to 
each other, as the joint and fluid form of relation itself: configural dimensions of all 
subjects of relationship.”540 En kontra-apokalyptisk hållning utgår därför ifrån att 
tid och rum är oskiljaktiga och försöker bryta upp dualismer. Den kontra-
apokalyptiska förståelsen av plats innebär ”a sense of differentiating reciprocity 
between persons, groups, and species”.541 All existens är platsbunden och tiden kan 
bara upplevas om den inkarneras och ”äger rum” (take place), om den blir kroppslig 
och materiell. Den ska dock inte läggas under rummet utan det finns en ömsesidighet 
mellan dem.542 Därför menar Keller att händelser inte sker ”i tiden” eller ”i rummet” 
utan varje händelse utgör sin egen rumtid (spacetime). En specifik tid och plats ska 
därför inte förstås genom att den avgränsas från andra rumtider utan genom att den 
står i relation till dem. ”Place, then, locates me within the relationships through 
which i come to exist – to stand forth […] – at this particular moment.”543 När tid 
och plats förstås som det som konstituerar relationen blir det konkreta och 
kroppsliga avgörande och människans ändlighet tydliggörs. Keller betonar alltså det 
mänskliga livets bundenhet till tid och plats 

Keller tydliggör flera problem med en linjär tidsförståelse. Genom att historien är 
riktad mot en slutpunkt riskerar den att underordna livet under dess mål, den skapade 
tillvaron under en bortomhistorisk. Likaså bidrar hon med viktiga insikter när det 
gäller förtingligandet av tiden under moderniteten. Hon visar hur människan försökt 
kontrollera tiden och slutligen gjort den till en handelsvara. Kellers poäng kan 
förstås som en kritik av den logik som gör människan till en förment herre över det 
okontrollerbara. Att alternativet till detta är en fysiskt grundad förståelse av tiden är 
dock inte uppenbart utifrån Kellers resonemang. För det första bygger denna 
tidsuppfattning på den metafysik som jag kritiserade i föregående kapitel. Att ersätta 
en fysiskt grundad metafysik (i den newtonska) mot en annan (i kvantmekanik och 
kaosteori) gör tidsförståelsen fullständigt beroende av fysikens utveckling. 
Dessutom kan inte naturvetenskapen bidra med någon entydig förklaring till vad tid 
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är. Relativitetsteorins tidsbegrepp är inte förenligt med kvantteorins, eftersom den 
förra motsäger att tiden är universell medan den senare förutsätter det, och inom 
både termodynamiken och kaosteorin framträder ytterligare andra tidsförståelser.544 
Att vända sig till fysiken för att förstå vad tid är ger alltså intressanta men icke desto 
mindre mångfaldiga svar.545 Processmetafysikens uppstyckande av tiden i 
ögonblick utan någon linjär ordning må alltså vara överensstämmande med 
kvantfysiken men som anspråk på att ge en entydig förklaring till vad tid är, är det 
knappast hållbart varken ur ett naturvetenskapligt eller ett teologiskt perspektiv. Tid 
kan inte begripliggöras på ett entydigt sätt och tiden förblir därmed ogripbar för 
människan. 

Jag uppfattar att problemet här ligger i själva ambitionen att översätta 
naturvetenskaplig tid till mänsklig tid. Historikern Jörn Rüsen skiljer mellan en 
naturlig (natur-) dimension av tiden och en mänsklig.546 Den förra inbegriper sådant 
som just fysiska, biologiska och geologiska perspektiv medan den senare innehåller 
psykologiska, biografiska, sociala och historiska perspektiv. Genom influenserna 
och hur människan hanterar dem försöker Keller göra kopplingen från den naturliga 
tiden av ögonblick till den mänskliga tiden. Trots dessa länkar saknar en sådan 
fysiskt grundad tidsuppfattning en förklaring till hur förståelse och mening kan 
uppstå i förändringen för människan, det vill säga en berättelse om människans 
plats, var hen kommer ifrån och vart hen är på väg.547 Det som är relevant för en 
konkret och kroppslig feministisk teologi är inte svaret på den ontologiska frågan 
om vad tid är, utan frågan om hur tid erfars och hanteras, vilken roll den spelar för 
självets tillblivelse. Det senare beror på att teologi som syftar till frigörelse är mer 
betjänt av ett etiskt perspektiv än ontologiska förklaringar. Vad som är viktigt för 
teologin är hur tiden upplevs i den konkreta, kroppsliga tillvaron. Där har Kellers 
kritik av förtingligandet av tiden en avgörande betydelse. 

4.1.5 Förnuft, progression och feministisk teologi 
Även Coakley vänder sig mot det hon uppfattar som upplysningsförnuftet, därför 
att det enligt henne gör anspråk på att ”provide an uncontentious basis for the 
adjudication of competing theological claims”.548 Problemet är alltså att säkra och 
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slutgiltiga slutsatser kan dras i teologiska frågor på grundval av ett förmodat 
universellt mänskligt förnuft som också diskvalificerar religiös erfarenhet som källa 
till teologin. Därmed är hon också kritisk till moderniteten som höjdpunkt. Hennes 
kritik riktar sig dock mot teologin i första hand. Att feministisk teologi på samma 
sätt som övrigt feministiskt tänkande har varit tvungen att omvärdera sina 
utgångspunkter och förstå underordning som mångfaldig snarare än enhetlig är 
Isherwood, Coakley och Keller överens om. Om det hos Isherwood och Keller 
beskrivs som en självkritisk utveckling där tidigare feministteologiskt arbete fortsatt 
har ett värde har Coakley snarare uppfattningen att det krävs en ny och helt 
annorlunda feministisk teologi, eftersom den förra är alltför modern. Hennes kritik 
av isärhållandet av praktik och teori leder henne därför till en uppgörelse med liberal 
protestantism i allmänhet och vad hon uppfattar som liberal feministteologi med 
framför allt protestantisk hemvist i synnerhet.549  

Eftersom Coakley anser att bönen är teologins främsta praktik och politiskt 
handlande måste vara en konsekvens av denna och därmed enkom kan bedrivas av 
en kontemplerande människa, menar hon att merparten av den feministiska teologin  
är uträknad på förhand. Den är liberal eftersom den inte har den kontemplativt 
etablerade ortodoxin som sin enda auktoritet. Vad hon vänder sig emot i denna 
feminism är att den uppfattar traditionen som ohjälpligt patriarkal och hon menar 
att den därför tar sig friheten att korrigera traditionen: ”Theological truth is thus 
often here reconcieved as ’justice’, over against creedal ’orthodoxy’; and in certain 
forms of post-Kantian American liberal theology, ’God’ is freely reconcieved to fit 
with pragmatist feminist goals.”550 Problemet är således att de gängse teologiska 
auktoriteterna ersätts av målet om jämlikhet. Av denna anledning är feministisk 
teologi också starkt knuten till samhällsvetenskaperna, enligt Coakley, både för sina 
analyser av underordningens problem och för sina lösningar, och bakom dem står 
”Enlightenment traditions of philosophy and theology”.551 Per automatik blir 
feministteologer då ”dependent on secular ’foundations’, whether philosophical or 
sociological”.552 För Coakley utgör samhällsvetenskapernas metoder och 
feministiska insikter enbart ett redskap för att ringa in problemet, det vill säga 
underordningen. Men den liberala feministiska teologi som lutar sig på dem för sina 
nycklar kan inte leverera reella lösningar, eftersom det sekulära inflytandet leder till 
att dessa teologer avfärdar bönens verkan. Återstår då enbart att göra om Gud till 
människans avbild eller förhoppningar, menar Coakley.  

Och det är här kärnan i Coakleys kritik framträder. Det som Coakley har svårast 
att fördra i dessa, som hon uppfattar, liberala feministteologier är vad hon kallar för 

 
549 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 74 ff. Coakley redogör inte på ett systematiskt sätt för 

vilken innebörd hon lägger i begreppet liberalism när hon vänder sig emot denna. Hon påpekar 
visserligen att politisk liberalism inte är detsamma som religiös och att liberalismen ser olika ut i 
olika delar av västvärlden, men mer exakt vad hon åsyftar i sin kritik av liberalismen uttalar hon 
inte. Coakley, The New Asceticism, 136. 

550 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 75. 
551 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 75. 
552 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 77. 
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en ”kantiansk okunnighet” (Kantian nescience).553 Hon vänder sig mot ”the 
dogmatic ’liberal’ denial that God in Godself can be known at all”.554 Vad Coakley 
menar med detta är att ett signum för liberal teologi skulle vara att den 
transcendentala idealismen med Kants dikotomi mellan tinget-i-sig, som är 
oåtkomligt för det mänskliga förnuftet, och tinget-för-mig, som låter sig inordnas i 
tänkandets kategorier, och att den placerar Gud i det förra området. Det gudomliga 
anses vara bortom det människan kan begripa.555 Dessutom ges detta en teologisk 
språkdräkt genom att det likställs med det apofatiska tänkandet i 
teologitraditionen.556 Utifrån denna utgångspunkt anser man sig sedan kunna skapa 
nya gudsbegrepp och gudsbilder som passar det övergripande målet och 
auktoriteten, som utgörs av frigörelse. Detta leder till gudsbilder som exempelvis 
Gud som vän eller älskande. Vad Coakley tycks vara ute efter här är således att 
liberal teologi är sådan teologi som utgår ifrån självet och inte från det gudomliga.557 
Liberal teologi försöker därmed bestämma det gudomliga utifrån människan, vilket 
är idolatriskt. Istället kan Coakleys position förstås så att teologin bör bestämma 
människan utifrån det gudomliga, vilket är ett förhållningssätt som kräver att 
människans själv förändras kontinuerligt genom kontemplationen.558 Det är också 
denna tillgång till det gudomliga genom kontemplationen, ”knowing-in-
unknowing”, som gör att Coakley påstår att hennes gudsbegrepp, till skillnad från 
icke-kontemplativa gudsbegrepp, inte är idolatriskt eller faller offer för kritik om 
ontoteologi.559  

Coakley menar att liberala feministteologier fått mycket stort genomslag i 
kyrkorna i Nordamerika men även i Storbritannien och Nordeuropa. Genom att 
betrakta feministisk teologi som en homogen storhet skapar sig Coakley en tydlig 
motståndare: ”Feminist theology of an earlier generation, however, laboured with a 

 
553 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 77. Begreppet okunnighet återkommer ofta i Coakleys 

kritik av liberalism och liberal feministteologi och är kopplat till, och ibland kombinerat med, 
postkantianism och nykantianism. 

554 Coakley, ”Is there a Future for Gender and Theology?”, 54. Coakley tar här avstånd från det som 
hon beskriver som Gordon Kaufmans position. Se också sid 55. 

555 Katherine Sonderegger har en liknande hållning och hävdar att det kantianska arvet i den 
västerländska teologin är bekvämt, eftersom tanken att människan aldrig kan föreställa sig Gud 
innebär att Gud kan förbli ett avläset mysterium. I själva verket är Gud väldigt nära människan. 
Katherine Sonderegger, Systematic Theology Volume 1: The Doctrine of God (Minneapolis: 
Fortress Press, 2015), 38 ff. 

556 Enligt Coakley kan det apofatiska inte skiljas från det katafatiska i kristen tradition, och 
konsekvensen av att ändå göra detta är därför idolatriska gudsbegrepp. 

557 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 78. 
558 Coakley skrev sin avhandling om Ernst Troeltsch och drog i samband med det slutsatsen att 

liberal teologi står för en allt för reduktiv kristologi, vilket ledde till en teologisk vändning. Sarah 
Coakley, Christ without Absolutes: A Study of the Christology of Ernst Troeltsch (Oxford: 
Clarendon, 1988).Här är jag inte intresserad av denna utveckling hos Coakley och diskuterar inte 
Troeltsch specifikt, eftersom det inte ligger i linje med avhandlingens syfte. Det räcker med att 
konstatera att Troeltsch tänkande enbart utgör ett stråk i den liberala teologiska traditionen och att 
den som helhet inte kan läsas utifrån honom, vilket möjligen är vad Coakley gör när hon unifierar 
den och tar avstånd från den på grundval av dess ”kantianska okunnighet” och etiska orientering. 

559 Coakley, ”Is there a Future for Gender and Theology?”, 54 f. 
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certain notable restriction on its spiritual and theological efficacy – a certain 
stuckness in anger, hostility, and victimology. These traits need now to be faced and 
corrected […].”560 Det enda exempel som Coakley ger i God, Sexuality and the Self 
på teologer som bedriver sin teologi på det sätt som hon är kritisk till är Sallie 
McFague i hennes Models of God, men Coakley låter förstå att detta är ett mycket 
utbrett fenomen.561 Coakley går inte heller i debatt med postmoderna 
feministteologer utan vänder sig enbart mot liberal feministteologi i generell 
bemärkelse och säger att den är ”notably committed to an older form of feminist 
theory and theology which exponents of postmodernity would now regard as 
outdated”.562 Genom denna manöver framställer Coakley det i själva verket som att 
det inte funnes någon postmodern feministisk teologi, när fältet i själva verket är 
mycket omfattande.563 Hon avfärdar all feministisk teologi före hennes egen, 
inklusive de stora banbrytande tänkarna, som “förenklad”, när hon i själva verket 
själv behandlar feministisk teologi på ett ytligt sätt.564 Eileen R. Campbell-Reed 
uppmärksammar detta när hon skriver: ”Put simply, I wish Coakley would read 
contemporary feminists as closely as she reads patristic fathers. She aims to read the 
fathers, ’non-reductively’, yet she consistently reduces the concepts and arguments 
of contemporary mothers in theology, making feminist arguments into ’straw 
women’, which she brushes aside.“565 Coakley framhåller därmed sin egen teologi 
som mer trovärdig genom att osynliggöra ett helt område. Inte heller utvecklar 
hennes kritik fältet, eftersom hon inte går i klinch med specifika teologer. Det 
övergripande problemet är dock, något som jag flera gånger återkommit till, att 
Coakley utgår ifrån att det är möjligt att ta sin utgångspunkt i ett gudomligt 
perspektiv, det vill säga att inta en position som överblickar verkligheten utifrån, 
vilket ger henne grund för att avfärda sina motståndare. Detta gör hon, trots att hon 
rimligen inte kan ha någon kunskap om vilken betydelse den liberala teologiska 

 
560 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 68. 
561 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 74. Coakley anser att hon slutgiltigt gör upp med denna 

form av feministisk teologi när hon ägnar sitt kapitel i Modern Christian Thought åt att kritisera 
Mary Daly, Elisabeth Schüssler Fiorenza och Sallie McFague. Sarah Coakley, ”Feminist 
Theology”, i Modern Christian Thought Vol. 2: The Twentieth Century, red. James C Livingston 
(Minneapolis, Minn.: Fortress Press, 2006), 417–42. Bilden som Coakley ger av McFagues 
teologi är inte helt rättvisande eftersom hon enbart ägnar sig åt hennes äldre verk. Om även 
Super, Natural Christians: How We Should Love Nature (1997) hade tagits med i diskussionen 
hade en annan syn på McFagues spiritualitet framträtt. Intressant att notera är också att McFague 
under de senare åren av sin kariär ägnade sig åt liknande frågor som Coakley själv, exempelvis 
kenosis och konsumtionsbegär. Se ex.:  McFague, Blessed are the Consumers.  

562 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 79. 
563 Ellen Armour pekar på samma ovlja att ge sig ikast med hela bredden av det feministteologiska 

fält som hon antar vara enhetligt och förkastar. Coakleys kritik blir därför ”reductive and 
tendentious”. Ellen T. Armour, ”Feminist Theology in Retrospect and in Anticipation”, The 
Journal of Religion 96, nr 1 (2016): 97. Likaså lyfter Angela Yarber fram en mängd 
feministteologer vars verk Coakley, med tanke på hennes tema, rimligen borde ha diskuterat, inte 
minst Catherine Keller. Marshall m.fl., ”Sarah Coakley’s God, Sexuality, and the Self”, 419–20. 

564 Marshall m.fl., ”Sarah Coakley’s God, Sexuality, and the Self”, 420. 
565 Marshall m.fl., ”Sarah Coakley’s God, Sexuality, and the Self”, 425. 
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traditionen spelar för människors andliga liv och vise versa. Oavsett människors 
andliga erfarenheter är denna tradition helt enkelt felaktig ur Coakleys perspektiv.  

Till detta kommer också en ensidig förståelse av vad det liberala teologiska arvet 
utgörs av. Coakley verkar likställa det med en linje från (med hennes mått mätt) 
Luthers alltför individualistiska teologi, via Kant och Schleiermacher till 
exempelvis Tillich, Kaufman och feministteologin.566 Att Coakley har en märklig 
bild av vad liberal teologi är framkommer också när hon om McFague säger: 
”Although her theology in general is strongly in the liberal tradition of American 
Protestantism […] her feminist commitments are not classical liberal ones”, och ger 
som exempel att McFague inte förordar autonomi.567 Likaså talar hon om ”a classic 
form of liberal feminism or feminist theology”, vilket innebär att hon i ett andetag 
likställer dessa.568 På ett övergripande plan ligger Coakleys kritik av liberal teologi 
i linje med den reduktionistiska förståelse av liberal teologi som jag kritiserade i 
kapitel 2, där det liberala teologiska arvet likställs med en förment enhetlig och 
rationalistisk upplysningstradition som betonar människans autonomi och utgår från 
en ontologisk individualism. Som jag tidigare påpekat är det problematiskt att läsa 
historien på ett så övergripande plan, eftersom det blir vilseledande. Det komplexa 
teologiska arv som ryms under benämningen liberal teologi visar för det första att 
liberal teologi inte kan likställas med det som ofta uppfattas som centrala liberala 
politiska värden som autonomi och rationalitet. För det andra finns det i den liberala 
teologin en mängd olika stråk, som inte kan sammanfattas av vissa dogmer eller en 
gemensam ontologi. Snarare kan liberal teologi förstås som en hållning och en 
metod. För det tredje menar jag att den liberala teologiska ambitionen att teologin 
ska vara etiskt hållbar i relation till en samtida konkret och kroppslig kontext och 
rimlig för samtidsmänniskan är en högst skälig hållning, eftersom alternativet till 
det blir en förment gudomligt sanktionerad teologi med universalistisk ambition av 
det slag som Coakley företräder. 

Coakleys alternativ till liberal teologi är ju att använda sig av en specifik 
förmodern tradition för att mejsla fram ett alternativ till det moderna. Det finns i den 
kristna traditionen en icke-patriarkal spiritualitet och teologi att återvända till i den 
asketiska och kontemplativa spiritualiteten i traditionen från Paulus, via Origenes, 
Gregorios av Nyssa och Augustinus. Det är den enda vägen till frigörelse men 
moderniteten undergräver densamma. Vad Coakley hävdar är således motsatsen till 
den liberala progressivismen. Människan vet inte bättre nu men hon visste bättre 
förr. Figuren är således densamma som i utvecklingsoptimismen men höjdpunkten 
är förlagd till en annan tid. I båda fallen finns ett subjekt som kan fastställa var 
klimax infaller. Denna metod är vad George Pattison kallar för traditionalism, det 
vill säga att ”some single moment or movement is detached from its context in the 
total develo[p]ment of Christian life and doctrine and used as a template by which 

 
566 Coakley, ”Feminist Theology”, 430; Coakley, God, Sexuality, and the Self, 77 f. 
567 Coakley, ”Feminist Theology”, 429. 
568 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 81. 
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to impose a unitary (and often arbitrary) order on the ferment of history”.569 Effekten 
av att förhålla sig till traditionen på ett sådant sätt är att en del av den, på bekostnad 
av resten, görs till norm för den samtida teologin. Det är oundvikligen en form av 
konkurrens som utesluter flerfaldiga samtidiga teologiska perspektiv, det som 
Keller kallar för apokalyptik. Dessutom är det, enligt Pattison, ett protestantiskt 
förhållningssätt till traditionen, eftersom det medger att kyrkan kan fela. Det är 
enbart fram till en viss period eller i en viss riktning eller rörelse som den rätta 
traditionen finns.570 Med tanke på Coakleys avfärdande av det protestantiska är detta 
en högst ironisk effekt.  

Trots sin kritik av det så kallade upplysningsförnuftet vill Coakley ändå behålla 
förnuftet som centralt för teologin. Coakley beskriver sitt förnuftsbegrepp i termer 
av ett utvidgat (expanded) förnuft, det vill säga som något vidare än det smala 
upplysningsförnuftet.571 Teologin är därför inte grundad “in secular rationality but 
in spiritual practices of attention that mysteriously challenge and expand the range 
of rationality, and simultaneously darken and break one’s hold on previous 
certainties”.572 För Coakley är förnuftet dock snarare en form av visdom, det vill 
säga en förmåga till urskiljning, men ändå en slags epistemisk sådan, som 
människan tillägnar sig genom bönen. Hon säger: “The wisdom to know the 
difference – between right and false alternatives – is, I submit, itself fostered in and 
through the contemplative act.”573 Visdom syftar här således inte på en förmåga att 
relatera och göra reda i komplexa livsomständigheter som saknar självklara 
utgångar, utan på att kunna fastslå det enskilt rätta i kunskapsteoretisk mening. 
Coakleys förnuft ger nämligen inte bara teologisk, utan också filosofisk, kunskap. 
Det är en intellektuell kunskap, om än av en annorlunda och kroppslig karaktär, som 
ger grund för att både kritisera och avfärda den sekulära rationalitetens slutsatser.574 
Coakley menar att denna praktik är den enda möjliga för att nå kunskap: 

Simply put […]: if one is resolutely not engaged in the practices of prayer, 
contemplation, and worship, then there are certain sorts of philosophical insight that 
are unlikely, if not impossible, to become available to one. 575 

I motsats till upplysningsförnuftet är Coakleys förnuft således inte något som 
människan besitter enbart i egenskap av att vara människa, utan något som måste 
erövras. Eller som Coakley själv skulle beskriva det, så handlar det inte om ett aktivt 
bemäktigande från människans sida utan om att genom kontemplation och askes 
göra utrymme för det gudomliga som förvandlar människans sinne och sinnen.  

 
569 Pattison, The End of Theology, 73 f. 
570 Pattison, The End of Theology, 75 f. 
571 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 16. 
572 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 33. 
573 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 83. 
574 Coakley, The New Asceticism, 119. 
575 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 16. 
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4.1.6 Historiebruk 
Både Keller, Isherwood och Coakley har otvivelaktigt viktiga poänger i sin kritik 
av den förnuftstro och utvecklingsoptimism som finns i moderniteten. Samtiden 
präglas av en övertro på det kvantifierbara, det som kan vägas och mätas, på den 
binära interaktionen mellan 1:or och 0:or, på att marknaden och tekniken kan lösa 
människans avgörande problem.576 Det finns också ett stråk av ett slags samtidens 
högmod, ett förakt för föregående generationers liv och tänkande och en naiv tro på 
att samtiden kan bryta sig loss och stå fri från traditionen, kort sagt en historielöshet. 
Även om Coakleys traditionalism är ohållbar, bidrar hon till att peka på denna 
aningslösa historiesyn. Föregående generationers tänkande och handlande kan ha 
mycket att bidra med till en större förståelse av människan, världen och Gud och till 
sökande efter mening. Likaså är Kellers postkoloniala kritik av Europas utbredning 
i världen och de våldsamma, förtryckande och dödliga konsekvenser det har fått i 
en näst intill oöverblickbar omfattning avgörande för att vita människor ska förstå 
hur de drar fördel av detta än i denna dag. Det är förutsättningen för att ansvarfullt 
kunna hantera detta arv och söka förändring. Isherwood lyfter gång efter annan fram 
sociologiskt material som visar på kapitalismens förödande konsekvenser i kvinnors 
vardagliga liv och förslag på andra tankemönster. Det råder inget tvivel om att den 
moderna tiden har sett förtryck av oerhörda proportioner.  

Samtidigt går det inte att blunda för att mycket faktiskt har blivit bättre, vilket 
inte framgår när liberalismen läses som en helhet och likställs med sina destruktiva 
konsekvenser. Det kan framstå som att världen vore en bättre plats om bara 
upplysningen och liberalismen hade kunnat undvikas, när i själva verket också 
drastiskt minskad barnadödlighet och barnsängsdöd, rättsstaten och andra för 
kvinnors frigörelse oundgängliga fenomen också är en konsekvens av den tradition 
som bygger på förnuftets utvärdering av empiriskt material. Kritiken av 
naturvetenskapen som en patriarkal bärare av en upplysningskolonialism blir enögd. 
Utan upptäckter som olika former av vaccin och antibiotika vore våra liv betydligt 
kortare och svårare. Naturvetenskapen måste också bygga på ett visst 
likhetstänkande, eftersom det är möjligheten att upprepa ett experiment som gör det 
till trovärdig kunskap inom detta område. Filosofiska ställningstaganden måste 
också ses mot bakgrund av den kontext som de har gjorts i. Exempelvis uppstod 
rättighetstänkandet med sin grund i likvärdighet, som Höög påpekar, som ett skydd 
mot politiska övergrepp i ett krigshärjat Europa, inte som ett filosofiskt program 
med globala och koloniala ambitioner.577  

Resonemangen kring moderniteten i form av liberalism och upplysningstänkande 
som den huvudsakliga eller starkt bidragande orsaken till underordning bygger 
också på en rad förenklingar av vad moderniteten innebär. Som jag framhöll i kapitel 
2, och som jag kort vill rekapitulera här, pekar en rad forskare inom olika fält på 

 
576 Se t.ex. Jonna Bornemark, Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas 

världsherravälde (Stockholm: Volante, 2018), 29 ff. 
577 Höög, Upplysning utan förnuft, 262. 
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mångfalden i den liberala traditionen och bland upplysningstänkarna. I den mån de 
senare kritiserade religionen var de framför allt antiklerikala snarare än 
religionsfientliga och i romantiken var religion, i form av djupare dimensioner i 
tillvaron, en självklar del. Frihetsbegreppet hos Hobbes, Locke, Hume och 
Montesquieu utgick ifrån att människor är grundade i sina känslor vilket motiverar 
deras olikhet och därmed deras frihet. Dessa upplysningstänkare menade att känslan 
och erfarenheten stod i ett dialektiskt förhållande till förnuftet som reflekterar över 
erfarenheten och utbildar känslan för att samhället ska kunna fungera i sin mångfald. 
Förnuftet var inte till för att utmanövrera känslan. Deras tänkande präglades av ett 
sinne för kulturell mångfald snarare än universalism. Även Diderot och Rousseau 
framhöll människors olikheter och formbarhet i motsats till maskinens eller djurets 
förutsägbarhet. Subjektet uppfattades inte som universellt. Stalnaker menar att 
upplysningsfilosofernas tänkande snarare rörde sig kring frågan: ”How is it possible 
to acknowledge human difference while also preserving human freedom and 
equality?”.578 Dessa tänkare uppvisar inte heller någon tro på ett triumfatoriskt 
mänskligt förnuft som för människan ständigt uppåt och framåt. Istället visar sig en 
förvissning om att människan ideligen kommer att irra bort sig och fatta okunniga 
beslut.  

Denna mångfacetterade bakgrund är också myllan ur vilken New liberalism växte 
fram, helt olik Rawls rationalistiska, antiemotionella, antipluralistiska och statiska 
ideologi. New liberalism är ett exempel på att liberalism kan grunda sig i en social 
eller relationell syn på människan, där samhället förstås som en organism där alla är 
beroende av varandra för att utvecklas som specifika personer, där tänkandet är 
föränderligt därför att människan är föränderlig, där välfärd och frihet, liksom 
förnuft och känsla, utgör en dialektisk dyad snarare än en oförenlig dikotomi, och 
där pluralism blir konsekvensen av samspelet mellan individualitet och sociabilitet. 
Liberalism är därmed inte nödvändigtvis liktydigt med ontologisk individualism. I 
detta sammanhang fick också progressionstanken en annan roll än den som Keller 
och Isherwood kritiserar. Det var fråga om en spontan livskraft som omfattade 
människans alla delar och som drev mänskligheten mot ett samhälle av större 
jämlikhet och frihet. Med det här perspektivet är det inte längre möjligt att tala om 
liberalism, upplysning och modernitet på ett enhetligt vis. Begrepp 
som ”upplysningsförnuftet”, ”upplysningssubjektet” eller ”liberalismen” håller 
därför inte måttet som analytiska kategorier utan en tydlig kvalificering.  

Det är otvetydigt så att ett teologiskt tänkande innebär en form av explicit eller 
implicit historiebruk och att det är oundvikligt att historien brukas för ett visst 
teologiskt syfte. Historikern Jörn Rüsen talar om att det historiska tänkandet har en 
kulturell orienteringsfunktion. Med detta menar han att det har till uppgift att ”i kraft 
av historisk erinran tolka förändringar över tid hos människan och hennes värld på 
ett sådant sätt att samtiden blir möjlig att förstå och framtiden möjlig att förvänta”.579 

 
578 Stalnaker, ”How Does Enlightenment End?”, 64. 
579 Rüsen, Berättande och förnuft, 34. 
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Människan besitter alltså ett historiemedvetande, där det sker tolkningar av hur de 
olika punkterna i tiden hänger samman, dåtid, nutid och framtid.580 Enligt Rüsen är 
historiemedvetandet narrativt till sin karaktär. Historiska händelser eller fenomen, 
empirin, säger inget i sig själva utan måste länkas samman i en berättelse som 
begripliggör och förklarar dem. ”’Historia’ är genom tolkning aktualiserat 
förflutet.”581 Det historiska tänkandet syftar alltså till meningsskapande. Meningen 
uppstår när historiska berättelser sätter samtiden i samband med historien genom att 
visa på hur vi har hamnat här och hur vi kan orientera oss i den innevarande tiden 
liksom att de ger en kurs inför framtiden. Utan historieberättandet blir människan 
vilsen och riktningslös.582 Historia är därmed alltid normativt reglerad. 583  

Det betyder inte att historia är detsamma som fiktion, att det skulle saknas 
objektiva element eller att vi kan konstruera historien som vi vill eller efter våra 
egna syften. Historieberättandet utgår från något prenarrativt, det vill säga något 
som är givet före det att historien börjar berättas eftersom ”det historiska 
meningsskapandets subjekt och deras värld själva är produkter av det förflutna, som 
de narrativt aktualiserar som historia”.584 Rüsen förklarar vidare: 

Det förflutna finns alltid redan genom sitt betingande av de nuvarande 
levnadsförhållanden[a], men inte som historia utan som närvaro, liksom en trädstams 
förflutna genom åren finns här och nu i årsringarna. Först i tematiseringen i efterhand 
av detta givna fenomen omvandlas dess prenarrativa status till en utsträckthet i 
berättelsen, till en utveckling över tiden som mynnar i nutiden.585 

När de moment som ska infogas i berättelsen väljs utelämnas ofrånkomligen andra 
moment och faller i glömska. Det är alltid normer som styr hur historieberättandet 
gestaltar sig, men ”historiemedvetandets historiska minnesakt är en säregen syntes 
av empiri och normativitet, fakta och värderingar, erfarenhet och betydelse”.586  

Eftersom historien med det här perspektivet alltid är normativt konstruerad är det 
inte det faktum att Keller, Isherwood och Coakley berättar en specifik historia som 
jag ifrågasätter, utan hur. Min kritik handlar om att valet av de prenarrativa moment 
som de gjort bidrar till en berättelse om moderniteten som är skev och att den 
riktning för framtiden som de pekar ut därmed förefaller orimlig. (Det senare 
återkommer jag till i de två sista kapitlen.) Genom att fokusera på några drag i 
moderniteten och jämställa hela epoken med de destruktiva varianter av liberalism 
som ligger till grund för många av de problem som de identifierar i samtiden, 
konstruerar de en stor berättelse på ett sätt som upprepar det mönster som de själva 
vänder sig mot. Deras kritik av moderniteten består i grunden i dess enhetliga 

 
580 Rüsen, Berättande och förnuft, 104, 154 ff. 
581 Rüsen, Berättande och förnuft, 154. 
582 Rüsen, Berättande och förnuft, 48, 84, 120. 
583 Rüsen, Berättande och förnuft, 53 ff. 
584 Rüsen, Berättande och förnuft, 124. 
585 Rüsen, Berättande och förnuft, 124–25. 
586 Rüsen, Berättande och förnuft, 156. 
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berättelse om människan. Men denna kritik är i sig en berättelse om vad 
moderniteten är som utgör en uniformering av ett mycket mer komplext och 
mångfaldigt fenomen. 

På detta sätt målar både Coakley, Keller och Isherwood upp ett tydligt historiskt 
brott i och med upplysningen och dess förspel som ska förklara varför situationen 
ser ut som den gör idag. Liberalismen, upplysningen eller moderniteten tecknas som 
orsaken till underordning och som det hinder som måste undanröjas för att uppnå 
frigörelse. Rüsen lyfter fram denna tendens hos människan att försöka förstå 
historiska skeenden som konsekvenser av just brott. Han menar att upplevelsen av 
diskontinuitet sporrar människan att ställa frågor om historien för att förstå och 
skapa mening i situationen.587 Vi vill veta varför en viss förändring har uppstått och 
vad det kan innebära för framtiden som följer. Som Barnett visar har dock synen på 
moderniteten drivits alltför mycket av intresset av att beskriva dess uppkomst som 
ett brott med det förmoderna och allt för lite av intresse för de historiska 
detaljerna.588 Förståelsen av moderniteten hos Coakley, Keller och Isherwood tjänar 
just ett sådant syfte menar jag. Genom att framställa moderniteten som ett brott med 
det förmoderna – som ett enhetligt och nytt tankekomplex som har orsakat 
underordning – kan också det postmoderna, det queera eller processtänkandet 
tecknas som en ny epok som kommer med något annat. Riktningen för framtiden, 
frigörelsen, finns i avståndstagandet från ett tankemönster som kan ersättas med ett 
annat. Eller som Rüsen uttrycker det: ”Epokala förändringar av det historiska 
tänkandet kan beskrivas som förlopp där kontingens erfars som brott i tiden som 
spränger dittills giltiga tolkningsmönster och motsvarande historiska tankeformer 
och därmed bara kan hanteras genom att utveckla nya tankeformer och 
tolkningsmönster.”589  

Det är förstås lockande att tänka sig att lösningen är så enkel att det enbart handlar 
om att förkasta ett visst tankesätt. Men att avfärda liberalismen som helhet innebär 
samma typ av historielöshet som liberalismen anklagas för att inrymma när den 
framhåller den förnuftiga nutiden och framsteget som något avskilt från historien. 
En komplex historia kräver en komplex bearbetning där olika typer av berättelser 
ryms och integreras i människans självförståelse i samtiden. Utan en sådan hållning 
till liberalismen kan inte heller självkritik bedrivas på ett adekvat sätt.590 Vad jag 
vill åstadkomma med mitt resonemang är inte ett försvar för liberalism i allmänhet 
eller någon särskild gren av den eller upplysningen. Jag vill istället visa på att det 
finns andra värden i liberalismen än vad många förspråkare och motståndare gör 
gällande och att liberlismen historiskt sett varit plastisk. Om man inte läser 

 
587 Rüsen, Berättande och förnuft, 122 f. 
588 Barnett, The Enlightenment and Religion, 211. 
589 Rüsen, Berättande och förnuft, 122 f. 
590 Resonemanget liknar det som Mattias Martinson för när det gäller föreställningen om 

kristendomens början och slut men riktar sig här mot en delvis annan stor berättelse, vad som 
skulle kunna beskrivas som förhoppningen om liberalismens slut. Mattias Martinson, Postkristen 
teologi: Experiment och tydningsförsök (Göteborg: Glänta produktion, 2007), 56 f. 
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liberalismen och moderniteten på det dikotoma vis som Lowe gör, det vill säga som 
en motsats till det postmoderna, som ett autonomiparadigm mot ett 
relationsparadigm, eller som det ofta framställs som, ett likhetsparadigm mot ett 
skillnadsparadigm, om liberalism inte behandlas som något som Rawls eller 
nyliberala politiker har monopol på, kan feministisk teologi förhålla sig på ett 
samtidigt sätt till denna tradition, det vill säga se vad i den som fortsatt är relevant 
för feministisk teologi. Därför vill jag nu undersöka på vilka sätt Keller, Coakley 
och Isherwood kan bidra till detta. 

4.2 Liberalismens roll hos  
Keller, Coakley och Isherwood 

4.2.1 Liberal teologi och metod 
Det finns alltså en genomgående tendens hos Isherwood, Keller och Coakley att 
framhålla sina teologier som alternativ till en problematisk liberal teologi, filosofi, 
politik eller feministisk teori. Samtidigt finns hos alla tre ett mer komplext 
förhållande till liberalism än vad det i förstone kan tyckas som. Om liberal teologi 
inte kan reduceras till vissa ståndpunkter som accocieras med liberalism, så som den 
kantianska autonomin eller etiken, utan är en hållning och metod kan feministisk 
teologi på ett övergripande plan, oavsett inriktning och teoretisk grundval, beskrivas 
som en del av den liberala teologiska traditionen. Detta i kraft av att den delar de 
grundläggande drag som är utmärkande för liberal teologi som att exempelvis 
erfarenhet och förnuft övertrumfar traditionens auktoritet, att de etiska 
konsekvenserna av teologin är avgörande, att teologin relateras till vetenskapens 
utveckling och att tron måste vara trovärdig och relevant för samtidsmänniskan. 
Som har framgått avviker dock Coakley från den feministiska teologin på den här 
punkten. 

Coakley kritiserar liberal teologi för att vara nykantiansk, men anger inte vad hon 
mer specifikt menar med detta begrepp. Rimligen har det att göra med den 
transcendentala idealismen, det vill säga att grunden för alla påståendes giltighet 
finns inom förnuftets egen förståelsehorisont. Utifrån den kantianska tanken att 
människans perception alltid påverkar relationen till tingen anläggs inom 
nykantianismen en metafysikkritisk hållning. Vad Coakley emellertid inte lyfter 
fram när hon benämner alla former av kritiska förhållningssätt till metafysik som 
nykantianism är att detta var en diversifierad skolbildning kring 1900 som i lika hög 
grad inspirerat både vad som senare kommit att benämnas som kontinental och som 
analytisk filosofi.  

Effekterna av den nykantianska metafysikkritiken var nämligen diametralt 
motsatta i olika riktningar inom skolbildningen. Hos filosofer som Ernst Cassirer 



174 

blev filosofins spelplan och spelregler desamma som naturvetenskapens. För 
Heidegger och traditionen efter honom är filosofin inte en vetenskap i 
naturvetenskaplig mening, utan rör sig snarare på konstens domäner. För teologin 
innebär detta likaledes två olika förhållningssätt. Nykantianska teologer som Ernst 
Troeltsch och Anders Nygren menade att teologin skulle bedrivas i enlighet med 
naturvetenskapliga kriterier för sanning. Det andra alternativet var att teologin och 
vetenskapen rör sig på olika plan och därmed rör sig med olika typer av sanningar. 
Det som Coakley tycks vända sig emot med begreppet nykantianism är således 
teologins anpassning efter naturvetenskapen i båda dessa meningar, det vill säga 
antingen att naturvetenskapens expanderande förklaringsförmåga tränger ut 
teologin och tvingar den att reducera sina sanningsanspråk till det som 
naturvetenskapen ännu lämnat oförklarat eller att teologin omdefinierar sina 
sanningsanspråk till något annat än naturvetenskapens. Genom det senare skapas en 
klyfta mellan områdena så att uppgifterna för de olika disciplinerna inte överlappar. 
Coakley accepterar ingendera av strategierna. 

Som jag tidigare har lyft fram förespråkar Coakley en annan strategi, nämligen 
att vidga rationalitetsbegreppet, så att den kunskap som människan förvärvar genom 
kontemplationen jämväl är inbegripen. Detta innebär att det inte finns någon 
åtskillnad mellan olika discipliners sanningsbegrepp och att de sanningsanspråk 
som teologin gör är likvärdiga med både naturvetenskapens och konstens. Detta 
leder i sin tur till att de metafysiska övertygelser som följer på kontemplationen för 
Coakley inte bara är föreställningar om existensens villkor utan epistemiska och, 
genom kontemplationen, verifierbara sanningar. Metafysiska frågor om det 
gudomligas beskaffenhet är inom räckhåll för det asketiska och kontemplerande 
förnuftet, om än inte i en slutgiltig form.  

Här är det dock viktigt att inte låta sig vilseledas av Coakleys egen beskrivning 
av hennes alternativa förnuft och dess metod. För trots att Coakley framhåller sin 
metod som radikalt annorlunda än den sekulära upplysningens är hennes théologie 
totale grundad i just en klassisk analytisk metod. Hon poängterar att hon inte tar 
avstånd från analytisk filosofi utan hellre vill se att den lämnar den ohållbara idén 
om den universella, fria och objektiva människan och anpassar sig till den 
feministiska kritik som redan har visat på att människan som vetande varelse alltid 
är genderiserad, rasifierad och klassmärkt. Då skulle också den analytiska filosofin 
kunna upphöra att projicera den autonoma upplysningsindividen på gudsbegreppet 
och inse att det som har ansetts som det privata, affektiva, intima, sexuella och 
kvinnliga inte är skilt från förnuftet utan att alla delar av människan utgör ett annat 
och vidare mänskligt förnuft. Till dess metod måste då också höra att räkna med den 
religiösa erfarenheten som källa till teologin.591  

Konsekvensen av Coakleys form av analytiska förhållningssätt blir att teologins 
anspråk är universella och att de byggs upp genom att avnända de olika momenten 
i théologie totale som bevis (evidence) som syftar till att verifiera den genom 

 
591 Coakley, Powers and Submissions, 98 ff. 
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kontemplationen förvärvade teologin.592 Teologin utgör en ”intellectual 
investigation” där studier av konst i olika former, sociologiska studier, och resultatet 
av kontemplationen utgör det empiriska materialet.593 Som Eileen Campbell-Reed 
påpekar så visar Coakleys förhållningssätt till sin etnografiska studie på en i det 
närmaste positivistisk tolkning av dess betydelse i och med att hon betraktar 
deltagarna i den som ”representatives”, den mindre församlingen som ”the 
sociological control” och den större som ”the example”, vilket avviker från hur 
kvalitativa etnografiska studier vanligen behandlas av forskare idag.594  

Det material som i humanistiska och teologiska metoder vanligen uppfattas som 
föremål för olika former av prövande och kritiska utvärderingar med flera möjliga 
utgångar, ser Coakley alltså som ett bevismaterial för att belägga en enskild teologi 
som den universellt sanna, trots att hennes bevis i form av andlig uppenbarelse inte 
kan diskuteras och ifrågasättas i en akademiskt hederlig diskussion.595 Coakleys 
variant på förnuft gör alltså anspråk på att ge just den obestridliga grund för att döma 
teologiska anspråk som hon själv tar avstånd från när det gäller 
upplysningsförnuftet. Vad Coakley tar avstånd ifrån är således inte ett förnuft med 
universella anspråk utan ett förnuft som är verksamt utan en mystik dimension. Det 
expanderade förnuftet till trots måste Coakley således ändå sägas göra anspråk på 
att arbeta med en analytiskt grundad metod i sin théologie totale. Den analytiska 
filosofin, som Coakley står i, har linjer tillbaka till den nykantianism som hon 
kritiserar och därmed drag av den liberala tanketraditionen. Coakleys totala 
avfärdande av Kant till förmån för en kontemplativ rationalitet som ändå 
understödjer en rationalistiskt färgad filosofisk tradition framstår därför som 
skev.596 

 
592 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 14. 
593 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 16. 
594 Marshall m.fl., ”Sarah Coakley’s God, Sexuality, and the Self”, 428. 
595 Linn Marie Tonstad framför en liknande kritik. Den process som den kontemplativa bönen skapar 

i människan gör att ”knowledge of God cannot be meaningfully described in propositional terms: 
it has become referential, and — yet more — taken up into participation in God’s own self-
understanding”. Ytterst innebär det att Coakleys position inte kan kritiseras eftersom “any 
significant disagreement with Coakley could easily be countered: ultimately, only those willing to 
engage in the practices Coakley commends, over a period of years or over a lifetime, are capable 
of evaluating her claims”. Linn Marie Tonstad, ”God, Sexuality, and the Self: An Essay ’On the 
Trinity’”, Theology & Sexuality 20, nr 3 (september 2014): 268. 

596 Det är tydligt att Coakleys klassiska systematiska teologi i meningen helhetliga system är en del 
av hennes attraktionskraft. Det uppfattas som att hon erbjuder en länge emotsedd stor berättelse 
som kan motverka fragmenteringen i teologin och som står i motsats till tidigare 
feministteologers otillräcklighet i det att de enbart tagit sig an ”specific doctrinal issues in chapter 
or essay form, by raising specific questions about gender as appropriate to those doctrines”. 
Bennett, ”Telling the Old Story in Gendered Keys”, 277. Bennett hänvisar i detta sammanhang 
också till Katherine Sonderegger som menar att ”particular and local discussions” är alltför smalt 
för teologin som behöver lyfta blicken mot “broader fields, longer views” och anger Coakley som 
en teolog som tar sig an denna uppgift. Katherine Sonderegger, Systematic Theology: Volume 1, 
The Doctrine of God, intervjuad av Michael Gibson, 2, åtkomstdatum 10 mars 2020, 
www.augsburgfortress.org/media/downloads/9781451482843_interview.pdf.  
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Detta innebär också att Coakley, sin kritik av liberal teologi till trots, delar flera 
viktiga drag med liberal teologi. För det första menar hon att teologins grund är 
erfarenheten, även om det är en väldigt avsmalnad form av erfarenhet, bönens. 
Liksom i vissa delar av det liberala tänkandet förutsätter också Coakley att denna 
erfarenhet är likartad för olika människor. Även om den kontemplativa vägen är 
olika för olika människor och den gudskunskap som uppnås längs den ständigt renas 
och förnyas så finns det ett facit för den rätta erfarenheten i trosbekännelserna. 
Visserligen menar Coakley att trosbekännelserna inte kan användas som teologiska 
lösningar i teoretisk mening utan hävdar att deras innebörd endast blir begriplig i 
det sammanhang som ett kontemplativt liv ger dem. Ändå går det inte att komma 
ifrån att de gudsbegrepp och gudsbilder som Coakley avfärdar hos andra 
feministteologer, som vän eller älskare, kan avfärdas just för att de inte stämmer 
överens med den egna erfarenhet som Coakley pekar på och som utgör en universell 
mall för den rätta teologin. Kontemplationen ger ju, enligt Coakley, förmågan att 
skilja mellan rätta och felaktiga alternativ. Därtill kommer att Coakley, precis som 
har förekommit i den ”liberala feministiska teologi” som hon kritiserar, väljer ut en 
”kanon i kanon”, alltså ett stråk i den kristna traditionen som anses vara 
emanciperande för kvinnor och som hela traditionen kan tolkas utifrån. 

Även Isherwood poängterar just erfarenhetens betydelse för teologin, men på ett 
mer uttryckligt liberalt teologiskt sätt. Som befrielseteolog tar hennes metod 
avstamp i vilka effekter teologin har på människors liv och utgår därför ifrån hur de 
förtryckta erfar underordning när teologins giltighet avgörs. Avgörande för en sådan 
metodik är att det inte är enskilda människors erfarenheter utan samhällsfenomen 
som utgör denna grund. Detta har betydelse för att teologin inte ska relativiseras 
fullständigt men inte heller utgå från en kvinnlig essens.597 Därför spelar den 
sociologiska undersökningen en avgörande roll för Isherwoods teologiska tänkande. 
Genom att analysera det teologiska bidraget till exempelvis kroppsideal och 
kvinnors bristande sexuella frihet blottlägger hon destruktiva teologiska mönster. 
Mot den bakgrunden kan en teologisk konstruktion som pekar i en annan riktning 
växa fram. Teologin förändras när ”tradition is tested next to the experiences of 
women and differently gendered individuals to judge what gives life and what 
inhibits flourishing”.598 

Keller identifierar sig själv med ”liberal/progressive religious traditions”.599 När 
det gäller Keller finns det ett liberalt teologiskt drag i hennes beroende av 
naturvetenskapen men hon kan också uppfattas som en del av den liberala teologiska 
traditionen i andra hänseenden. Den processteologiska förståelsen av självet kan i 
vissa avseenden förstås som liberal i den meningen att den betonar sådana liberala 
aspekter som har att göra med utvecklingen av självet, blomstrandet, mognandet 
och valet. För Isherwood och Keller är det människans och planetens frigörelse och 

 
597 Isherwood, ”Sex and Body Politics: Issues for Feminist Theology”, 24. 
598 Isherwood, ”A Response to Adrian Thatcher”, 23. 
599 Catherine Keller, Political Theology of the Earth: Our Planetary Emergency and the Struggle for 

a New Public (New York: Columbia University Press, 2018), 10. 
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blomstrande som är syftet och måttstocken för teologin. Coakley kritiserar detta. 
För henne är det en transcendent sanning som är avgörande för om teologin är sann, 
i linje med den typ av liberalism som utgår från universella värden. Om Keller och 
Isherwood har en liberal teologisk hållning och metod är Coakley mer färgad av det 
liberala analytiska arvet och dess universalism och rationalism. Min kritik av 
Coakley visar dock att hennes sätt att komma runt metafysikkritiken inte är hållbart. 
Feministisk teologi står kvar vid en ofrånkomlig partikulär förutsättning. 

4.2.2 Liberal feminism 
Trots att Coakley alltså är mycket kritisk till en del av det liberala arvet och delar 
Milbanks kritik av samhällsvetenskaperna som en sekularistisk praktik menar hon 
att sociologin är nödvändig för att kartlägga den levda religionen så att teologin inte 
avskärmar sig från den pågående verkligheten som kan bidra till teologin eller 
missar den underordning som pågår också i kyrkan.600 Istället vill hon se en kreativ 
och kritisk relation till sociologin: “Provided the secular reductive pretensions of 
classic sociology of religion are undercut, sociology can continue to unearth ‘in the 
field’ both ecclesiastical embarrassments and hidden treasure for theology.“601 
Dessutom riskerar en teologi som helt tar avstånd från upplysningsarvet att förlora 
siktet på de vinster som upplysningen också förde med sig. ”For the danger […] is 
that it invites a nostalgia trip to another, pre-modern age which simultaneously 
decries the entire Enlightenment programme (forgetting the blood that was spilt to 
achieve it, and the profound political achievments it garnered).”602  

Coakley framhåller liberalismen som mycket betydelsefull för utvecklingen av 
den nu mångfacetterade emancipatoriska rörelsen. Den klassiska moderna 
feministiska teologin, som Coakley kallar den, har en kritik som fortsatt äger 
relevans. Kvinnor utgör fortsatt en grupp när det gäller många förtryckande 
strukturer och detta måste påverka det praktiska politiska arbetet. Hon menar också 
att de liberala perspektiven fortfarande inte har spelat ut sin roll för feministisk 
teologi och den upplysningstradition som den bygger på måste få ett erkännande. 
Rättighets- och jämlikhetsdiskursen som den frambringade har dessutom sitt 
ursprung i den judiska och kristna traditionen och därför står de inte i motsats till 
varandra.603 Detta framstår som motsägelsefullt i relation till hennes starka 
avståndstagande gentemot liberal feministisk teori och teologi. Hennes bekräftande 
av liberalismens betydelse sträcker sig inte heller till att framhålla kontinuiteten 
mellan de olika perioderna av feministteologi, det vill säga till att visa på att 
postmodern teoribildning inte står fri från liberalt tänkande. 

 
600 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 68, 72 ff. 
601 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 76. 
602 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 73. 
603 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 79 ff. 
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Hos Isherwood återfinns en liknande hållning. Visserligen ligger det 
queerteoretiska förhållningssättet i förgrunden i hennes teologi och driver ett 
uppbrott från det substantiella och essentialistiska självet och fasta könsidentiteter. 
Ändå utgör patriarkatet inte sällan den dominerande orsaken till förtryck enligt 
Isherwood. Maskulinitet är ett system, inte ett uppträdande (performance).604 
Isherwood talar också om att målet för feminismen är att kvinnor ska uppnå ”full 
humanity”, något som hon inte utvecklar och som därför framstår som en form av 
liberal likhetsidé.605 Vidare kvarstår vad hon kallar för ”vissa konstanter” i 
förtrycket som förenar kvinnor.606 Ett fortsatt behov av att förstå vissa former av 
underordning som specifikt bundna till kvinnor är därför nödvändigt. Isherwood 
hävdar att detta inte ska uppfattas som en essentialistisk förståelse av kön men säger 
samtidigt att ”the edge of our skin is not the end of our experience. As a woman 
what happens beyond it, to other women, affects me, as a woman”.607 Den konkreta 
sexualsituationens underordning och inte sällan våld är så påtaglig att de mer 
abstrakta föreställningarna om skillnad förbleknar. 

Detta framstår som en liberal argumentationskedja. Utgångspunkten för 
resonemanget är nämligen att sexualitet är ”the enactment of unequal gender 
roles”.608 Den typ av förklaringsmodeller till förtryck som utgår ifrån att skillnad i 
diskurs eller belägenhet skapar olikhet är inte tillräckliga eftersom att ”[t]he 
personal is political in that what happens to one, can and may, happen to all 
[women]”.609 Genom detta antagande ger Isherwood företräde åt den tolkning av 
förtryck som präglar liberal feminism. Underordning utgörs av ett universellt 
mönster som innebär att män socialiseras till ett överordnat genus och kvinnor till 
ett underordnat. En mer queerteoretisk förståelse av förtryck som inte bara genus- 
utan sexualitetsbaserat får träda tillbaka. Trots detta tycks Isherwood här inte 
tillskriva kvinnor en gemensam biologi eller psykologi som skulle ligga till grund 
för underordningen. I andra sammanhang kan det dock framstå som motsatsen. 

We live in a phallocentric world where even the language we use and the concepts 
that shape us are based on the biological realities of the male body, a body quite 
unlike the female body, yet a body against which women are designated ’the other’. 
Within this rhetoric the phallus reminds us of our difference and propels us into 
absence and obscurity.610  

 
604 Isherwood, ”Fucking Straight and the Gospel of Radical Equality”, 54 f. 
605 Isherwood, The Fat Jesus, 7; Althaus-Reid och Isherwood, Controversies in Feminist Theology, 

129 f. Uttrycket härrör från Ruether, vilket Isherwood inte diskuterar. Ruether, Sexism and God-
talk, 18. 

606 Isherwood, ”Sex and Body Politics: Issues for Feminist Theology”, 24. 
607 Isherwood, ”Sex and Body Politics: Issues for Feminist Theology”, 24. 
608 Isherwood, ”Sex and Body Politics: Issues for Feminist Theology”, 24. 
609 Isherwood, ”Sex and Body Politics: Issues for Feminist Theology”, 24. 
610 Lisa Isherwood, ”Indecent Theology: What F-ing Difference Does it Make?”, Feminist Theology 

11, nr 2 (2003): 142. 



179 

I praktiken upplever kvinnor förtryck just därför att de är ”in a female body” och ett 
motstånd mot detta kräver att kvinnor fortfarande betraktas som en grupp.611 Åter 
framstår det som att Isherwoods ointresse för teori orsakar en inkonsistens i 
argumentationen.612  

Också när det gäller frihetsbegreppet finns hos Isherwood vad som kan beskrivas 
som en liberal dimension. Med hänvisning till Kant påstår Isherwood att ”where 
there is no autonomy there is no personhood” och hon tillägger att ”qualified 
autonomy is no autonomy at all”.613 Det går alltså inte att kompromissa med 
autonomin och egentligen menar hon att kristendomen är heteronom och oförenlig 
med ”radial jämlikhet” (radical equality). Enbart genom en radikal omtolkning av 
teologin kan teologin ha en plats i frigörelseprocessen och teologin och religionen 
bör då ”have as a priority the honouring and fostering of the autonomy of 
women”.614 För att kvinnor ska kunna blomstra krävs att de har frihet och möjlighet 
att välja. I övrigt ger hon dock inte någon redogörelse för hur hon närmare förstår 
autonomibegreppet. Inte heller förklarar hon hur det hänger samman med hennes 
idé om mellanmänskliga relationer som ömsesidiga och totalt befriade från 
annorlundaskap eller hur denna form av autonomi ska undvika den objektifiering av 
den andre som hon menar att liberal frihet baserar sig på. Tvärtom framstår en total 
autonomi närmast som ett nyliberalt frihetsbegrepp och därför som oförenligt med 
radikal jämlikhet. Isherwoods föreställning om pluralism ligger alltså väldigt nära 
en form av om inte ontologisk så etisk individualism, vilket också märkligt nog leder 
till att även lösningen på dikotomiernas förtryck har starka liberala drag. 

Keller ifrågasätter mer explicit tanken att ett postmodernt paradigm i feministisk 
teologi och teori skulle vara uttryck för ett ensidigt framåtskridande. Föreställningen 
om en postmodernitet som efterträder moderniteten genom att göra slut på alla 
metanarrativ, inte minst den om den ständiga progressionen, följer det apokalyptiska 
mönstret, menar Keller. Postmoderniteten gör slut på moderniteten och dess hopp 
om utopins ankomst. Den postmoderna apokalypsens katastrof har därför redan 
inträtt men lämnar inte något hopp för framtiden.615 Keller är således inte bara kritisk 
till moderniteten och dess förståelse av självet som substantiellt, utan ställer sig 
likaledes skeptisk till en ”self-dispersing postmodern undecidability”. 616 

 

 
611 Althaus-Reid och Isherwood, Controversies in Feminist Theology, 17. 
612 Isherwood hänvisar förvisso till olika tänkare för att ge teoretisk underbyggnad åt resonemangen 

men det är vanligen grunda och inte sällan missvisande referenser. Dessutom framstår valet av 
teoretiker som något av ad hoc-lösningar för att få fram en viss poäng i ett visst sammanhang 
medan de sammantaget pekar i olika riktningar och i värsta fall blir motsägande. 

613 Isherwood, ”Sex and Body Politics: Issues for Feminist Theology”, 33. 
614 Isherwood, ”Sex and Body Politics: Issues for Feminist Theology”, 33. 
615 Keller, Apocalypse Now and Then, 13. 
616 Keller, Apocalypse Now and Then, 225. 
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4.2.3 Modernism och postmodernism – en samtidighet  
Isherwoods och Coakleys teoretiska hållning inbegriper således ett internt 
spänningsförhållande mellan likhets- och skillnadsperspektivet. Vid första anblick 
kan detta tyckas undergräva deras egna positioner. Coakley hävdar att den enda 
lösningen på spänningen mellan jämlikhet och skillnad står att finna i hennes 
kontemplativa praktik. Jag föreslår istället att krocken mellan skillnadsperspektivet 
och likhetsperspektivet får visa på att liberala feminismer och skillnadsfeminismer 
inte behöver spelas ut mot varandra och att det kanske inte är en dikotomi som ska 
lösas utan en polaritet att hantera i samtidighet. Det är nämligen missvisande att tala 
om ett fullständigt brott mellan liberal och postmodern feminism. 
Feministteoretikern Clare Hemmings menar att det finns en dominerande 
historieskrivning inom den feministiska teorin som går ut på att det finns tre tydliga 
epoker. Det råder ett slags konsensus om att 

‘‘the past’’ most often refers to the 1970s, that reference to identity and difference 
denotes the 1980s, and that the 1990s stands as the decade of difference proper, as 
that which must be returned from in the noughts. […] Implicitly or explicitly too, 
each decade is understood to house particular schools of thought and particular 
theorists, irrespective of whether or not their work spans much longer periods. Thus 
Marxist or radical approaches give way to identity politics, which give way to 
deconstructivist critiques, which are replaced in turn by (new) materialism. And no 
doubt we have not seen the last shift.617 

Effekten av att historien berättas repriserat på detta sätt är att den cementeras och 
kommer att uppfattas som den singulärt rätta berättelsen. En stor andel av det som 
också finns i feministteorins rikt nyanserade historia ryms inte i den berättelsen och 
blir då skymt. Den epokorienterade berättelsen blir därför vilseledande, även om 
den i sig inte är direkt felaktig. En effekt av detta sätt att relatera till historien är 
också att det uppstår en kamp om vilket som är det rätta feministiska subjektet.618 
Om en feministteoretiker uppfattar utvecklingen i fältet som en progression så finns 
det inte utrymme för de teoretiker som hör till skolbildningar som hängts av längs 
vägen.619 Den ”nya” av postmodernism och poststrukturalism dominerade teorin 
utgör en ersättning för den ”gamla”, som har dekonstruerats och övergivits. 
Skillnadsperspektivet utgör en mer ”komplex”, ”djup” och ”sofistikerad” förståelse 
av underordning.620 Detta perspektiv är tydligt hos Coakley men finns också hos 
Keller och Isherwood. 

 
617 Hemmings, Why Stories Matter, 5. 
618 Hemmings, Why Stories Matter, 6 f. 
619 Hemmings menar att det finns tre sätt att förhålla sig till den gemensamma feministiska 

historieskrivningen varav progressionstanken är en. Andra pekar på förlusten av en tidigare 
politiskt slagkraftig feminism medan ytterligare andra menar att den tidigare politiska potentialen 
kan kombineras med det nya skillnadsorienterade subjektet. De två senare perspektiven är dock 
av mindre betydelse för saken här. Se Hemmings, Why Stories Matter, 31–127. 

620 Hemmings, Why Stories Matter, 34 f. 
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Mot bakgrund av det här perspektivet finner jag det varken märkligt eller med 
nödvändighet problematiskt att det finns liberala drag hos Coakley, Keller och 
Isherwood. Snarare bidrar de till att destabilisera den fiktiva gränsen mellan två 
strikt åtskilda epoker, både explicit och implicit. Som Coakley påpekar är 
feminismen ofrånkomligen avhängig av liberalismen, i meningen 
upplysningstänkandets frihets- och jämlikhetsdiskurs, utan vilken den inte hade 
kunnat uppstå. Likaledes är det viktigt att framhålla att det samtida kravet på 
jämlikhet i olikhet har sin rot i tanken om jämlikhet baserat på likhet och därmed 
likvärdighet.  

Anledningen till att jag vill destabilisera den feministteologiska berättelsen om 
liberalism och liberal feminism är alltså inte att den är osann och att det finns en 
annan mer riktig berättelse. Framför allt Isherwood och Keller visar på en mängd 
problem i olika former av liberalismer som leder till underordning. Snarare vill jag 
visa att liberalismkritikens monomani gör den missvisande, eftersom den inte gör 
utrymme för att det i det liberala arvet finns aspekter som är avgörande för 
feministisk teologi. Feministisk teologi är därför skyldig det liberala 
tankekomplexet en hederlig och nyanserad utredning och ett icke-dikotomt 
förhållningssätt. Med detta menar jag att det även i relation till liberalismen är mest 
produktivt att ha ett samtidighetsperspektiv, det vill säga både kunna kritiskt avfärda 
och konstruktivt bygga vidare på, eftersom det liberala perspektivet med kamp mot 
destruktiva sociala, ekomiska och emotionella beroenden inte kan släppas. Om 
själva föreställningen om frigörelse är beroende av sitt upplysningsarv och detta arv 
är betydligt mer komplext än vad det vanligen framställs som i feministisk teologi 
och om idén om en postmodernitet som ersätter modernitetens upplysningstänkande 
kraftfullt kan destabiliseras, kanske berättelsen om ett tydligt brott bör luckras upp 
och ersättas av en tydligare kontinuitet. Victoria Höögs fråga pockar då på ett svar: 
”Is this [postmodern] criticism, in actual fact, only another phase in the evolving 
self-criticism of the Enlightenment project itself?”621 

4.3 Ett samtidighetens förhållningssätt 
till beroende och liberalism 

4.3.1 Pluralism 
För att återknyta både till inledningskapitlet och till början av analysen i det här 
kapitlet har det alltså blivit tydligt att progressiva och reaktionära krafter förenas 
genom sitt avståndstagande gentemot liberalism och modernitet inom teologin, på 
liknande sätt som de tar avstånd från liberalism inom politiken. Begreppet 

 
621 Höög, ”Rethinking the Mythical Standard Accounts of the Enlightenment”, 9. 
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”postmodern”, som i sig nu har blivit alltmer utdaterat, har fungerat som ett 
teoretiskt paraplybegrepp med garanti för att en tänkare, reaktionär eller progressiv, 
inte står kvar i ett påstått enhetligt, modernt paradigm. Att sedan teologer som 
Coakley har siktet inställt på att återuppliva den singulära, stora berättelsen 
maskeras mer eller mindre skickligt genom att klä denna teologi i moderiktig, 
”postmodern” teoribildning. En viktig aspekt av en samtidighetsmetod i teologin är 
därför att förhålla sig kritisk till den starka drivkraft som funnits under några 
decennier att framställa ett postmodernt tankeparadigm som en motsats till och 
ersättning för ett modernt, som i sig är mycket mer komplext än vad kritikerna ofta 
vill medge. 

I den feministiska tankesfären göder en sådan dikotom förståelse av tänkandet en 
föreställning om en ortodox feminism som står i motsättning till feministiska 
heretiker. Det tycks som att kritiken av det objektiva och enhetliga förnuftet inte 
med nödvändighet leder till en förståelse av tänkande som pluralistiskt utan 
genererar ett sökande efter den nya rätta vägen. Coakleys kritik av feministisk 
teologi som liberal och därmed föråldrad visar på ett sådant strömlinjeformat 
förhållningssätt. Trots sin kritik av liberalismen håller hon själv fast vid den 
universalistiska ambitionen, vid en ensam stor berättelse om människans 
belägenhet. För henne återstår en viss tillgång till den gudomliga blickens 
distanserade överblick som grundlägger denna enhetlighet. Keller och Isherwood 
smalnar också av alternativen genom sina svepande avfärdanden av liberalism som 
om det vore ett enhetligt och alltigenom problematiskt fenomen. Däremot strävar de 
uttryckligen mot pluralism, eftersom de uppfattar den som en förutsättning för 
frigörelse och inte anser att den nu råder i tillräcklig grad. I ljuset av detta framstår 
det som allt viktigare att poängtera att liberalism, om än i vissa former, faktiskt 
värnar om pluralismen. Som framgick av kapitel 2 kan liberalism inte reduceras till 
en ontologi byggd på det serieproducerade enhetliga subjektet och därmed utesluter 
den inte med nödvändighet pluralitet. Liberalism kan rymma en pluralism som inte 
är ontologiskt individualistisk, det vill säga ontologiskt separativ och förment 
mångfaldig. 

Analysen i det här kapitlet har åskådliggjort det som jag redan i inledningskapitlet 
framhöll, att feministisk teologi som gör utrymme för människans ofrånkomliga 
beroende är betjänt av att se på olika feministiska teorier som komplement snarare 
än som varandra fullständigt uteslutande. Olika teoretiska perspektiv kan bidra till 
olika synvinklar på det som är komplext och inte kan fångas i en specifik teori. 
Feministisk teori och teologi kan då beskrivas som en flora av berättelser som alla 
kan bidra med olika perspektiv. Denna pluralism är nödvändig om man inte vill låta 
en enskild stor berättelse utgöra förklaringen till underordning i samtiden och dess 
historiska bakgrund och ge en universell riktning för frigörelsen. Olika feministiska 
perspektiv kan istället utgöra olika tolkningsraster, snarare än rivaliserande och 
uteslutande paradigm. Genom att tolka liberal feminism genom skillnadsfeminism 
finns också möjlighet till en annan förståelse av vad patriarkatsbegreppet kan 
innebära. Att tillskriva underordningens mekanismer patriarkatet innebär då inte ett 
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generaliserande av makt som något som tillkommer män och som saknas hos 
kvinnor. Istället kan den patriarkala strukturen förstås som ett normkomplex som 
föreskriver vissa värden och i förlängningen personer som överordnade och andra 
som underordnade. Patriarkatet är ett system av värden. I detta system är det 
visserligen sant att de överordnade värdena associeras med det manliga men detta 
innebär inte att alla män innehar överordnade positioner. Dessa värden kan 
omhuldas av män likväl som kvinnor och de kan gynna män likväl som kvinnor, 
men de bidrar inte till att rasera underordning, en underordning som i hög grad trots 
allt drabbar kvinnor. Denna syn på makt ligger i linje med den intersektionella 
förståelse som jag framförde i inledningen. 

Som Keller visar är en del av de patriarkala värdena i den västerländska 
moderniteten, så som atomism, utveckling, förbättring och rationalitet förankrade i 
ett liberalt idékomplex och har bidragit till den koloniala utbredningen, slaveri och 
naturförstörelse. Keller, Isherwood och Coakley visar också att en ontologisk 
individualism som utgår från människan som en separat, fri individ är orimlig 
eftersom människan alltid redan befinner sig i relation. Det finns inget fritt och 
relationsfritt ursprungstillstånd. Den patriarkala värderingsstrukturen stänger dock 
ute relationella värden, som inte är specifikt kvinnliga, och som oriktigt hänförs till 
kvinnor och en kvinnlig sfär, så som exempelvis beroende, ömsesidighet och kärlek. 
Att frigöra dessa värden både från den underordnade position de fått i ett 
framstegsinriktat samhälle och från deras specifika koppling till ett kvinnligt kön 
kan bli ett mål för en mångfacetterad feminism. Dessa värden är inte heller med 
nödvändighet uteslutna ur det stora liberala idékomplexet, som framgick av kapitel 
2. Ett samtidighetsperspektiv på liberalism, en med Kellers begrepp kontra-
apokalyptisk strategi, innebär då att visa på att dessa värden finns inom den 
kritiserade traditionen och hur de kan grupperas i förhållande till varandra för att 
uppnå frigörelse.  

Antagandet att relationen föregår individen och inte tvärtom föranleder 
teologerna att förespråka ett kollektivistiskt samhällsbygge. Underordningens 
problem antas kunna lösas genom att åstadkomma ett samhälle som liknar det 
svenska. Hos framför allt Keller framträder den svenska formen av 
socialdemokratisk samhällskonstruktion som följeslagaren till en kollektivistisk 
eller holistisk ontologi.622 Visserligen stämmer det att den svenska 
samhällsstrukturen har åstadkommit stora framsteg när det gäller att reducera 
ojämlikheter. De patriarkala liberala värdena i form av atomism och progression har 
dock också haft en betydelse för framväxten av det svenska samhällssystemet. Som 
jag har åskådliggjort hänger inte en kollektiv samhällslösning på människans 
överlevnadsbehov – det vill säga ekonomi och omsorg – med nödvändighet samman 
med en relationell förståelse av människan. Snarare är det just de relationella 

 
622 Bland annat hävdar Keller att ”all forms of socialism, whatever their particular merits or 

distortions, derive their motive force from the idea of the intrinsically social individual, that is, 
one whose individuality is realized only in solidarity with the whole”. Keller, From a Broken 
Web, 43. 
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värdena som saknas i det svenska samhällssystemet. Tvärtom skulle det svenska 
samhället i det närmaste kunna betraktas som en kontraktsteoretisk lösning utifrån 
en människosyn som tar avstamp i en ontologisk individualism, inte helt olik den 
som John Rawls föreslår. Resonemanget utgår ifrån att laissez-faire liberalismen 
inte bevarar individens självbestämmande utan att det tvärtom krävs en stark stat 
med en omfattande omfördelningspolitik för att upprätthålla individens makt över 
sitt eget liv. Det statsindividualistiska styrelseskicket syftar således inte till 
relationell kollektivitet, utan enbart ekonomisk. En kollektivitet som trots allt har en 
avgörande betydelse för att kvinnor inte ska fastna i destruktiva beroenden. 

I relation till frågan om hur beroende kan förstås på ett mer nyanserat sätt i en 
svensk kontext blir det därför avgörande med en mer komplex bild av liberalism 
och pluralism, likhet och skillnad, än den som framträder i det feministteologiska 
avfärdandet av den. Några liberala perspektiv framträder som omistliga även om 
Isherwood, Coakley och Keller, inte alltid explicit uttrycker det så. Jag vill avsluta 
kapitlet med att peka ut några sådana för beroendefrågan oumbärliga aspekter 
genom att knyta ihop de vinster som har gjorts i det här kapitlet i relation till det 
narrativa perspektivet på självet. 

4.3.2 Narrativitet och liberalism 
Coakley och Isherwood framhåller ett fortsatt behov av att kunna se likhet mellan 
människor, eftersom förtryck fortfarande i hög grad skapar grupper genom likartade 
erfarenheter av underordning. Den narrativa förståelsen av självet kan bidra med en 
dialektik mellan likhet och skillnad, eftersom självet är unikt i kraft av sin alldeles 
särskilda livsberättelse, samtidigt som det kan uppstå likheter med andra tack vare 
denna berättelse. Självet är ett specifikt Vem, som Arendt säger, i kraft av att de 
händelser som det är med om fogas samman till en unik livsberättelse. Uniciteten 
ska dock inte förväxlas med ontologisk individualism, utan är snarast en kontrast 
till denna, eftersom uniciteten är kopplad till frågan Vem, medan individbegreppet 
är ett svar på frågan om Vad människan är, det vill säga en universell, ontologisk 
definition av människan som en separat och autonom person. I den ontologiska 
individualismens individbegrepp ligger att avskildhet och självbestämmande är 
likartat för alla, och att det mänskliga handlandet uppfattas stå i enlighet med en 
specifik, gemensam rationalitet. En sådan individualism bygger på idén om att alla 
är lika värda eftersom alla är lika. Cavarero uttrycker detta som att var och en kan 
ersättas av vem som helst:  

[I]ndividuality is indeed a repeatable, atomized, serial paradigm. Each individual, in 
and of himself, is as valid for one as he is for any other; he is equal because he is 
equivalent. Uniqueness, on the other hand, ends up rendering useless both the concept 
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of repetition and the principle of generalization that nourishes the individualist 
theory. Uniqueness is an absolute difference […].623  

Den ontologiska individualismens människosyn är en avgörande orsak till att Keller, 
Isherwood och Coakley riktar kritik mot det liberala. Men uniciteten är inte grund 
för separation och autonomi. Istället är varje liv del i en samhörighet, eftersom de 
relationer människan står i konstituerar hen i hens unicitet. I kontrast till Cavarero 
menar jag dock att uniciteten inte innebär en absolut skillnad. En absolut skillnad 
skulle ha som konsekvens att människor inte skulle kunna förstå eller interagera 
med varandra, eftersom det absolut annorlunda är bortom människans gripbarhet. 
Detta är vad Keller försöker fånga i den apofatiska relationaliteten. Vad som inte 
riktigt träder fram i den är en möjlighet till likhet. 

Utifrån utgångspunkten att människan är en unik individ, i kraft av sin specifika 
berättelse, finns det dock också utrymme för mänsklig likhet. I motsats till Cavarero 
menar jag nämligen att berättandet av livsberättelsen sker i ett ömsesidigt utbyte 
mellan självet och den andre, det vill säga att självet både berättar och blir berättad 
samtidigt som det lyssnar till den andres berättelse och berättar sin berättelse om 
den andre. Det är en process där uniciteten framträder men samtidigt framträder 
både det främmande i självet och, genom att kontrastera skillnaderna parterna 
emellan, blir också likheter synliga, som inte är av ontologiskt utan av narrativt slag. 
Denna likhet bygger således inte på en oföränderlig essens eller substans i självet, 
vilket innebär att likheter kan skifta över tid. Den narrativa likheten innebär att det 
är de olika, men med delvis gemensamma inslag, berättelserna av förtryck som gör 
att en underordnad grupp faktiskt utgör en grupp. Att två kvinnor med ekonomiskt, 
etniskt och funktionsmässigt väldigt olika förutsättningar ändå kan ha vissa 
gemensamma inslag i sina berättelser innebär att en viss likhet kan erkännas utan att 
det överskuggar den avgörande skillnad som uniciteten innebär. Grau beskriver en 
sådan dialektik mellan likhet och skillnad som en mönsterigenkänning, där likhet 
kan spåras som ett antal punkter utan att någon partikularitet gör universella anspråk 
och därmed uppslukar den andra.624 Detta utvecklar Kellers apofatiska relationalitet 
som försöker fånga självets dubbelhet i att relatera men inte kunna gripa. Likaså kan 
behovet av att fortsatt peka på ett gemensamt förtryck av kvinnor tillgodoses, så 
som Coakley och Isherwood framhåller, samtidigt som skillnaden mellan människor 
framhålls som primär. 

På samma sätt blir det tydligt hos Isherwood att det är nödvändigt för 
frigörelsekampen att hålla fast vid den liberala idén om att människan har en 
handlingsförmåga. En narrativ förståelse av människan tar i likhet med Keller, 
Coakley och Isherwood avstånd från den typ av liberalt subjekt som begränsar det 
gemensamt mänskliga till en förment universell rationalitet. Istället antar den att 
människan är en tolkande varelse som berättar sig och blir berättad. Det är alltså inte 
en viss typ av karaktärsdrag, utan ett handlande, som är gemensamt för människan. 

 
623 Cavarero, Relating Narratives, 89. 
624 Grau, Refiguring Theological Hermeneutics, 4 f. 
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Detta handlande är gemensamt för alla men tar sig uttryck på så olika sätt att inte 
bara berättelsen utan själva berättandet i sig gör den enskilda personen unik. Att 
berätta är en form av handling som besitter mycket potentiell kraft, vilket jag 
återkommer till längre fram i avhandlingen. 

Handlingsförmågan är avgörande eftersom ett destruktivt beroende skiljer sig 
från ett konstruktivt just genom att människan inte är maktlös och utlämnad till 
andras godtycke eller godhet, eller till den andres berättelse, utan är aktivt delaktig 
i den relation där beroendet utspelar sig. Beroendet är därmed inte ett varande, så 
som Simone de Beauvoir uppfattar det, utan en process som alla inblandade deltar 
i. Eftersom autonomibegreppet som Isherwood använder vanligen grundar sig i en 
ontologisk individualism är det inte optimalt som begrepp för detta. 
Handlingsförmåga ligger närmare det som jag åsyftar här. Som jag återkommer till 
längre fram i avhandlingen finns det resurser för att utveckla detta i Kellers 
förståelse av självet som process.  

Vidare bidrar det narrativa perspektivet med ett sätt att förstå tid ur en mänsklig 
och inte en naturvetenskaplig synvinkel som kommer att visa sig viktigt för 
utvecklingen av beroendebegreppet längre fram i avhandlingen. Som både Keller, 
Coakley och Isherwood framhåller karaktäriseras den timliga tillvaron av 
förändring. Man skulle kunna påstå att det att uppleva tid är att uppleva förändring. 
Utan förändring skulle man knappast kunna tala om tid eller erfarenhet av tid. Därför 
menar jag att en tidförståelse som riktar in sig på människans upplevelse av tid som 
förändring och meningsskapandet i tiden är mer brukbart för teologin. I analogi med 
det narrativa fokuset på vem och inte vad människan är menar jag att det teologin 
bör fokusera på inte i första hand är vad tid är utan hur tid upplevs av detta vem, det 
vill säga tidens betydelse i berättelsen. Erfarenheten av tid behöver tolkas för att bli 
begriplig och meningsfull. Vidare menar jag att tidens relationalitet som Keller 
framhåller också kommer väl till uttryck i narrativ tidsförståelse. Att förstå och göra 
tid meningsfull är att förstå förändringar över tid. Det sätt som människan förstår 
tid är genom att sammanfoga enskilda händelser till berättelser som förklarar hur de 
hänger samman över tid. Som Jörn Rüsen säger kan man alltså förstå 
”meningsstrukturen i en ’berättelse’ […] [som]dess innehållsliga organisering av 
tiden som narrativ förbindelse mellan i tiden åtskilda förekomster, situationer eller 
händelser”.625  

Det narrativa perspektivet på självet innebär alltså en möjlighet att både ta tillvara 
den utveckling i feministisk teologi som framhåller människors olikhet, så som 
Keller gör med det processteologiska greppet och Isherwood med det 
queerteologiska, och bevara några delar av den liberala traditionen som genom 
analysen i det här kapitlet framstår som omistliga. Det har blivit tydligt att det går 
att kritisera den ontologiska individualismen med dess separativa förståelse av 
människan och framhålla självet som relationellt, utan att ta avstånd från en viss 
handlingskraft som liberalismen tillskriver människan. Som Keller visar är det 

 
625 Rüsen, Berättande och förnuft, 100. 
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separativa, oberoende självet när allt kommer omkring beroende av det beroende 
självet och oberoendet och den totala autonomin blir därmed en chimär. Hon 
framhåller också att skillnad inte är separation utan  relation. Självet blir till, blir en 
distinkt person genom att stå i relation. I nästa kapitel kommer jag att bygga ut den 
här förståelsen av självet med hjälp av en diskussion av kärleksbegreppet. 
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5 Kärlek och relationalitet 

Organiseringen av människors kärleksrelationer och övriga nära relationer har allt 
sedan Simone de Beauvoirs Det andra könet uppfattats som den huvudsakliga 
orsaken till kvinnors underordning. Den svenska statsindividualistiska 
samhällskonstruktionen kan ses som ett svar på denna problembeskrivning. De nära 
relationerna ska inte utgöra ett hinder att befinna sig i arbetslivet. Rättvisa innebär 
att alla ska ha rätt att arbeta (heltid) eftersom det är i möjligheten att försörja sig 
själv som oberoendet och därmed självförverkligandet sker.626 Frihet och jämlikhet 
kräver självbestämmande och oavhängighet. Socialförsäkringssystemet vilar därför 
på uppfattningen att individen ska vara ekonomiskt och omsorgsmässigt oberoende 
av sina anhöriga för att inte vara tvingad att förbli i en relation, oavsett om det gäller 
föräldrar, partner, syskon eller släktningar. Det oberoende som det svenska 
samhällssystemet syftar till utgör ett försök att förena kärlek och jämlikhet. Det 
svenska samhällsprojektet kan därför uppfattas som ett försök att lösa en konflikt 
mellan två högt ställda värden, rättvisa och kärlek.  

Denna jämställdhetsideologi är också beroende av en specifik föreställning om 
vad kärlek är, nämligen att dess främsta kriterium är frivilligheten. Idén att kärlek 
endast är äkta eller sann om relationen som kärleken ger upphov till ingås och 
upprätthålls på frivillig basis kallar Lars Trägårdh och Henrik Berggren för ”en 
svensk teori om kärlek”.627 Om den säger de att ”[d]et finns i Sverige en 
föreställning om en ren kärlek, en kärlek byggd inte på ömsesidigt beroende utan på 
autonomins grund”.628 Det hör till det svenska idéarvet att hävda att kärlek endast 
föreligger om individen kan bryta upp från relationer närhelst den frivilliga kärleken 
inte längre föreligger, utan hänsyn till ekonomiska eller omsorgsmässiga skäl. Bara 
om det ständigt är möjligt att lämna en relation kan man vara säker på att den andre 
stannar kvar av äkta kärlek. Denna syn på kärleken är inte en konsekvens av det 
socialdemokratiska samhällsbygget utan har långa historiska rötter och har tvärtom 
varit med och bidragit till att individualismen har kunnat dras till sin spets i det 
moderna socialdemokratiska Sverige. Detta gäller också för vänskapsrelationer. 
Som Eva Österberg har visat präglas den västerländska förståelsen av vad vänskap 
är av att relationen är ömsesidig och frivillig.629 

 
626 Carbin, Overud, och Kvist, Feminism som lönearbete, 7 ff. 
627 Berggren och Trägårdh, Är svensken människa?, 67. 
628 Berggren och Trägårdh, Är svensken människa?, 67. 
629 Eva Österberg, Vänskap: En lång historia (Stockholm: Atlantis, 2007), 283 f. 
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I den typ av liberalism som Keller, Isherwood och Coakley kritiserar förutsätts, 
att självet är självständigt och utifrån sin fria vilja avgör vilka sociala relationer som 
det ska ingå i. De menar istället att självet blir till i relation till andra och står i ett 
ömsesidigt beroende till andra och att relationen och kärleken därmed föregår 
självet. I kontrast till ontologisk individualism förstår de alltså självet som i grunden 
relationellt. Det innebär också att de förstår frigörelsen i relationella termer i motsats 
till den negativa form av frihet som arvet från Beauvoir föreskriver. Det som skiljer 
de tre teologerna åt är hur denna relationalitet gestaltas. För Coakley är människans 
relation till Gud primär och relationen till människor sekundär. För Keller och 
Isherwood däremot, vävs dessa relationer samman. Centralt för alla tre är begäret, 
en tematik som därför upptar en ansenlig del av detta kapitel.  

Några komponenter i det svenska samhällsystemets förståelse av självet, så som 
exempelvis separativitet och självtillräcklighet står således i direkt strid med det 
interdependenta självet i feministteologisk tradition. Jag menar att den svenska idén 
om självet underskattar att det finns ett ofrånkomligt mänskligt beroende. Genom 
att individualisera och föra över människors beroende på staten förbises att det finns 
ett beroende som inte kan tillmötesgås genom sociala och ekonomiska insatser från 
staten. I det här kapitlet låter jag därför Coakleys, Isherwoods och Kellers förståelser 
av kärlek och relationalitet bidra till en fördjupad analys av mänskligt beroende. 
Först undersöker jag hur de förstår kärlek som begär. Hos Coakley innebär begäret 
en brist, att människan saknar något, medan Isherwood och Keller poängterar 
kärlekens överflödande karaktär. Därefter går jag in på begärets destruktiva sida, 
hur det ser ut och varför människan faller offer för det. Här blir det tydligt att de tre 
teologerna har olika teologiska utgångspunkter. Jag diskuterar sedan hur man kan 
förstå kärlek bortom dikotomin eros och agape, det vill säga känsla och handling, 
begär och självutgivande, och framhåller istället kärleken som relation. Slutligen 
analyserar jag förhållandet mellan kärlek och rättvisa. 

5.1 Kärlek – eros och agape 
Den som ägnar sig åt en teologisk förståelse av kärleksbegreppet kan inte undgå att 
relatera till Anders Nygrens inflytelserika verk Eros och agape som dominerade den 
teologiska diskussionen om kärlek under väsentliga delar 1900-talet. I sin allra 
enklaste form kan dessa två former av kärlek enligt Nygren sägas vara 
självutgivande (agape) och själviskt begärande (eros). Denna konstruktion av 
kärleksbegreppet kom att uppfattas som dikotom, eftersom Nygren hävdade att eros 
och agape är två poler som utesluter varandra och – vilket var huvudpoängen – att 
kristen kärlek uteslutande är agapeisk.630 Som reaktion mot Nygren kom snart ett 

 
630 Det är viktigt att påpeka att Nygren själv inte tänkte sig att eros och agape förekommer i 

renodlade former utan upprättade dikotomin som ett analysredskap. Icke desto mindre framhåller 
hans studie agape som den goda och gudomliga formen av kärlek medan eros är en destruktiv 



191 

teologiskt återerövrande av erosbegreppet. Inledningsvis initierades detta 
framförallt av Paul Tillich, som istället beskriver eros som drivkraften i all mänsklig 
existens och det som genomsyrar kreativiteten på alla livets områden.631 En fortsatt 
sådan rörelse pågår där teologer som exempelvis Virginia Burrus, Jan-Olav 
Henriksen, Ola Sigurdson, Elisabeth Gerle, Wendy Farley och Werner Jeanrond på 
olika sätt försöker överbrygga klyftorna mellan gudomligt och mänskligt, sexuellt 
och platonskt, krävande och utgivande, som Nygrens studie anses ha bidragit till att 
skapa.632 Uppbrottet från en strikt identifikation mellan agape och kristen kärlek har 
olika aspekter; att formulera om förhållandet mellan begär och sexualitet, mellan 
gudomligt och skapat, mellan begär som överflöd och begär som brist. 

En orsak till att erosteologin växt sig starkare är alltså sökandet efter alternativ 
till vad som uppfattas som en alltför lagstyrd etik. Utifrån konstruktionen av kristen 
kärlek som ensidigt agapeisk antar förhållandet till nästan en närmast passionslös 
och betungande karaktär istället för en längtande och glädjefull. Wendy Farley 
menar att det erotiska perspektivet är nödvändigt för att undvika moralism och 
fördömande. Det är bara när människan uppfattar sig som begärd av Gud som nåden, 
snarare än lagen, kan bli siktpunkten för relationaliteten.633 Farley pekar också på 
att legalismen varit särskilt akut för protestantiska teologer, trots att nåden i dessa 
traditioner spelar en helt central roll. Kommentaren blir desto mer belysande i ljuset 
av att så många protestantiska teologer vänt sig till erosteologin och mystiken under 
1900-talet, från Paul Tillich och framåt. 

Den feministiska erosteologin som växte fram under 1980-talet utgjorde dock inte 
en direkt följd av traditionen från Tillich. Alexander Irwin framhåller att teologer 
som Carter Heyward, Rita Nakashima Brock, Judith Plaskow och Dorothee Sölle 
inte diskuterar Tillich, trots paralleller.634 Därför drar han följande slutsats: 
”Feminist and womanist interpretations of the erotic are not simply an outgrowth of 
a previous academic and theological tradition. They represent a strikingly original 

 
form. Anders Nygren, Den kristna kärlekstanken genom tiderna: Eros och Agape. D. 1, 3:e uppl. 
(Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1947), 12 f. 

631 Paul Tillich, Love, Power, and Justice: Ontological Analyses and Ethical Applications (Oxford: 
Oxford University Press, 1960), 24 ff. 

632 Se t.ex. Ola Sigurdson, Himmelska kroppar: Inkarnation, blick, kroppslighet (Göteborg: Glänta, 
2006); F. LeRon Shults och Jan-Olav Henriksen, red., Saving Desire: The Seduction of Christian 
Theology (Grand Rapids, Mich.: William. B. Eerdmans Publishing, 2011); Virginia Burrus och 
Catherine Keller, red., Toward a Theology of Eros: Transfiguring Passion at the Limits of 
Discipline (New York: Fordham University Press, 2007); Gerle, Sinnlighetens närvaro; Jeanrond, 
Kärlekens teologi.  

633 Wendy Farley, ”Beguiled by Beauty: The Reformation of Desire for Faith and Theology”, i 
Saving Desire: The Seduction of Christian Theology, red. F. LeRon Shults och Jan-Olav 
Henriksen (Grand Rapids, Mich.: William. B. Eerdmans Publishing, 2011), 128 f. 

634 I exempelvis följande verk från den aktuella tiden diskuterar de eros: Heyward, Touching Our 
Strength; Brock, Journeys by Heart; Judith Plaskow, Standing Again at Sinai: Judaism from a 
Feminist Perspective (San Francisco: Harper & Row, 1990); Dorothee Sölle och Shirley A. 
Cloyes, To Work and to Love: A Theology of Creation (Philadelphia: Fortress Press, 1984). 
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creation, shaped in dialogue and debate among women.”635 Viktiga för utvecklandet 
av denna erosdiskurs var istället exempelvis poeten Audre Lorde, statsvetaren 
Haunani-Kay Trask, filosofen Susan Griffin, psykoanalytikern Jessica Benjamin 
och författaren Alice Walker. Det antipatriarkala kärleksbegrepp som utvecklades 
med kärleken som en relationsskapande kraft var också tätt sammanvävt med ett 
lesbiskt perspektiv.636  

Erosteologi pekar alltså på begäret som en potentiellt positiv kraft i mänskliga 
relationer. Samtidigt är det uppenbart att begäret har en djupt destruktiv sida. Utan 
formering och utan självutgivande tillfredsställs momentana impulser utan 
reflektion över konsekvenserna. En viktig komponent i sökandet efter en annan 
förståelse av eros är därför konsumtionskritiken, eller på ett mer djupgående plan, 
kritiken mot det kapitalistiska formerandet av begäret. Frågan är hur begäret ska 
hanteras för att bli en nyckel till frigörelse snarare än att leda till bundenhet. 
Coakley, Keller och Isherwood är medvetna om denna dubbelhet och försöker på 
olika sätt beskriva balansakten den kräver. 

Feministteologin tar alltså del i en bredare erosorienterad utveckling. Coakley, 
Keller och Isherwood ställer sig alla kritiska till Nygrens dikotomi mellan agape och 
eros och hans påstående att agape är den sanna kristna kärleken. Coakley menar att 
Nygren visserligen hade rätt i sin konstruktion av det nytestamentliga agape men att 
han helt missförstått eros och ”we shall have simply to bypass Nygren’s roadblock 
and declare it a mistake and a false construction.”637 Istället vill de återerövra eros 
för teologin. Deras tillvägagångssätt skiljer sig dock väsentligt åt. Eftersom Coakley 
gör anspråk på att representera traditionen, mot vilken både Keller och Isherwood, 
om än på olika sätt, framför kritik, får hennes teologi bilda utgångspunkt för 
analysen av kärleksbegreppet.  

5.2 Begäret som brist 
Coakley menar att människans själv inte utgörs av genus eller andra attribut utan att 
människans grundläggande konstitution är begäret, begäret efter Gud. I egenskap av 
drivkraft i självet utgör begäret det mest grundläggande i mänsklig existens och som 
sådant föregår det både sexualitet och genus.638 Begäret efter den Gud som saknas 
människan präglar alla hens relationer. Därför talar hon om begäret som ”the 
constellating category of selfhood, the ineradicable root of the human longing for 
God”.639 Det mänskliga begäret springer ur Guds treenighet och är ursprungligen 

 
635 Alexander C. Irwin, Eros toward the World: Paul Tillich and the Theology of the Erotic 

(Minneapolis: Fortress Press, 1991), 123. 
636 Irwin, Eros toward the World, 124 ff. 
637 Coakley, The New Asceticism, 47. 
638 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 10. 
639 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 26. 
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något positivt och konstruktivt, eftersom det är ett medel för Gud att nå människan 
och kunna återupprätta relationen. Syftet med människans begär är att det ska riktas 
tillbaka till Gud. Människans begär kan därför inte förklaras frikopplat från 
människans relation till Gud. Men Coakley går ett steg längre och hävdar att 
“[d]esire is an ontological category belonging primarily to God.”640 Allt begär, 
också människans, utgår från Gud och kan dra människan tillbaka till Gud. Det är 
därför endast genom imago Dei som begäret utgör grunden för människans existens. 
Som en begärande varelse besitter människan alltså en gudslikhet.  

5.2.1 Platonism – det eviga kontra det skapade 
Utgångspunkten för Coakleys teologi är följaktligen det platonska mönster där 
själen utgår från Gud, är främmande i världen och åter kan närma sig Gud i andliga 
övningar som leder allt högre till dess att själen förenas med Gud. Denna rörelse 
drivs av begäret och Gud är alltså ”the source and goal of all human desire”.641 
Ursprunget till denna figur finns i Platons Gästabudet där just begäret ställs i 
centrum. Det platonska idealet innebär att det som begäres ska vara stabilt och 
beständigt. Därför är det Eros, det sköna, det stabila som bör begäras medan det 
kroppsliga är obeständigt och därför inte bör begäras.642 Eftersom det skapade aldrig 
kan tillfredsställa människans begär, människans avsaknad av något, bör människan 
snarare ställa sitt begär till det eviga, till Gud. Coakley beskriver det som att ”’erotic’ 
desire has a propulsion to the eternal form of ‘beauty’, and that one must therefore 
spend one’s life in an attempt to climb back up the ladder of (progressively purified) 
desire to that divine realm where the full ‘revelation’ of beauty may occur.”643 Om 
människan utför den rätta andliga praktiken sträcker sig Gud ut i längtan till 
människan och drar till sig människan till delaktighet i treenigheten. 

Enligt Coakley gör dock Gregorios av Nyssa upp med den platonska traditionens 
förnuftsbaserade andliga uppstigande. Det är inte en intellektuell eller rationell 
kunskap om det sköna och det goda – i detta fall treenigheten – som tilldelas den 
kontemplerande människan utan ”a profound loss of every previous certainty at the 
noetic level about the nature of the Godhead as Trinity”.644 På samma sätt bryter 
denna praktik upp den förnuftsmässiga förståelsen av kön ”a releasing of 
conventional sexual stereotypes”.645 Den platonska traditionen utvecklas vidare i 
och med att Augustinus bidrar med den andeledda inkorporationen av människan i 
Gud som är kärlek. Augustinus byter ut den plotinska idén om människans extas, 

 
640 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 10. 
641 Coakley, The New Asceticism, 20. 
642 Platon, ”Gästabudet”, i Skrifter Bok 1, Sokrates försvarstal; Kriton; Euthyfron; Laches; Den 

mindre Hippias; Gästabudet; Faidon; Gorgias, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2000), 
183 e, 184 b. 

643 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 8. 
644 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 311 f. 
645 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 312. 
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kärlek som väller över utöver självet, mot Guds kärlek. På så sätt förebådar han 
Dionysios idé om Guds extas. Coakley menar att Dionysios förståelse av Guds begär 
innefattar dessa element som hon har plockat upp från Gregorios av Nyssa och 
Augustinus och att han också kan ”(admittedly with suitable modifications) suggest 
the outlines of a developed trinitarian metaphysics true to the cardinal insights of 
Romans 8 from which our analysis began”.646 Enligt Dionysios är Guds extatiska 
kärlek ursprunget till universum och Gud kan både förbli i sig själv och bli utom sig 
av kärlek, komma utanför sig själv, av kärlek till det skapade och finnas i allt. Detta 
är en ständigt pågående rörelse från Gud, ut i världen och tillbaka igen. Även om 
Dionysios inte uttalat ger denna rörelse en trinitarisk dräkt passar den, enligt 
Coakley, precis in i hennes andeledda trinitariska bön hämtad från Rom 8. Detta blir 
beviset för att platonism och kristendom ”genuinely converge and intersect”.647 

Det nyplatonska ontologiska mönstret där allt i världen emanerar ur det Ena, det 
enhetliga och perfekta, men som materiellt är ofullkomligt och mångfaldigt och 
genom begäret strävar tillbaka till enheten beskriver, enligt Coakley, människans 
belägenhet på samma sätt som den kristna teologin, där fallet innebär en separation 
från Gud. På grund av fallet är människans begär inte gudomligt utan skiljer sig till 
sin karaktär från Guds. Om Guds begär är fulländat är människans begär istället ett 
uttryck för brist och saknad. ”But in God, ’desire’ of course signifies no lack – as it 
manifestly does in humans.”648 Genom att detta ofullkomliga begär riktas till Gud 
och renas blir det en väg tillbaka till förening med Gud. 

5.2.2 Eros och agape 
Coakley nämner sällan agape, vilket har att göra med att hon anser att eros och agape 
är ett och detsamma. Hon menar att den mystika traditionen grundar sig i ”the 
alliance of Christian agape and Platonic eros that began in the third century with 
Hippolytus and Origen and their commentaries on the Song of Songs, and passed 
from them to Nyssen”. 649 Också Dionysios förstår det på detta sätt.650 Samtidigt 
talar hon om agape som en effekt av eros. Om Nygren beskriver människan som ett 
rör för Guds kärlek/agape till andra människor så menar Coakley tvärtom att 
människan kanaliserar sitt begär/kärlek till Gud, vilket gör att begäret intensifieras 
i Gud så att människan kan älska andra människor och arbeta för deras välfärd. 
”Gregory’s vision of desire as thwarted, chastened, transformed, renewed and 
finally intensified in God, bringing forth spiritual fruits of agape och leitourgia in a 
number of different contexts, represents a way beyond and through the false modern 

 
646 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 313. 
647 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 316. 
648 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 10. 
649 Coakley, The New Asceticism, 47. 
650 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 313 f. 
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alternatives of ’repression’ and ’libertinism’, between agape and eros.”651 Agape är 
med andra ord vad eros leder till. 

5.2.3 Begär och sexualitet 
Mot bakgrund av ovan anförda begärsförståelse är Coakley kritisk mot Freud, och 
det inflytande han har haft, eftersom självets essens hos honom utgörs av 
sexualiteten.652 I den populariserade versionen innebär det också att sexualiteten 
måste få ett någorlunda fritt utlopp för att inte självet ska ta skada. Hon tar avstånd 
från en freudiansk idé om att människans längtan efter Gud är en maskering av 
människans sexuella drift, där föreställningen om Gud blir ett sätt att undkomma 
och bemästra det sexuella begäret. Istället hävdar Coakley att det begär som tar sig 
uttryck i fysisk sexualitet i realiteten är ett begär efter Gud.653 Med andra ord ska 
begäret förstås som något vidare och mer djupgående än sexuella eller andra begär 
och därmed inte primärt som ett antropologiskt utan ett metafysiskt problem. Med 
detta begreppspar åsyftar jag skillnaden mellan att i teologin använda sig av ett 
sociologiskt eller fenomenologiskt betraktande av begäret så som det framträder i 
sin pluralitet och att fastslå en universell metafysisk funktion för begäret, det vill 
säga skillnaden mellan att se begäret som en del av människans skapade tillvaro och 
som något som måste hanteras inom den eller som en funktion i människans 
frälsning. Coakley talar om sin teologi som en ”contemporary trinitarian ontology 
of desire – a vision of God’s trinitarian nature as both the source and goal of human 
desires, as God intends them”.654 Begärets primära funktion är alltså dess del i 
frälsningsprocessen. 

Coakley framhåller att hennes form av kristen platonism skiljer sig på en 
avgörande punkt från Nyssa, Augustinus och Dionysios.655 Begäret till Gud kräver 
inte att människan höjer sig över de sexuella begären, som i traditionen från Platon, 
Plotinos och Proklos. Istället uppfattar Coakley dessa begär som i linje med 
varandra (aligned). Hon tar då sin utgångspunkt i Dionysios som hon menar hävdar 
att ”physical desire finds its origins in right divine desire” och drar det ett steg 
längre.656 Sexuellt begär och begäret efter Gud hör samman eftersom det förra är 
”the potent reminder woven into our earthly existence of the divine ’unity’, 
’alliance’, and ’commingling’ that we seek”.657 Det är här askesen blir avgörande, 
eftersom “no one can move simply from earthly, physical love (tainted as it so often 

 
651 Coakley, The New Asceticism, 52. 
652 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 7 ff. 
653 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 316. 
654 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 6. 
655 Det är också betydelsefullt att understryka att Coakley, trots sin anknytning till Augustinus, inte 

uppfattar sexualiteten som i sig syndfull eller som något människan bör undvika utöver 
reproduktionen. 

656 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 316. 
657 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 316. 
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is by sin and misdirection of desire) to divine love – unless it is via a Christological 
transformation”.658 Med inspiration från Nyssa talar Coakley om begäret som en 
ström som ska riktas till Gud och på så sätt intensifieras, inte förtryckas.659 

Coakley framhåller att sexualiteten egentligen inte har någon särställning, utan 
att alla begär till det skapade står i kontrast till begäret till Gud.660 Trots det är det 
nästan enbart kring sexualiteten som det kretsar i både God, Sexuality and the Self: 
An Essay ’On the Trinity’ och The New Asceticism: Sexuality, Gender and the Quest 
for God, vilket också titlarna visar på. Hennes förståelse av självet, genus och 
sexuell orientering kopplas uteslutande till sexualiteten och dess sublimering. Hon 
uppfattar att det finns en ”profound entanglement of our human sexual desires and 
our desire for God”, men uttrycker sig inte på liknande sätt om andra mänskliga 
begär.661 Det tycks därför som att sexualiteten trots allt, i praktiken, intar en 
särställning hos henne. Detta påpekar också Mary Catherine Hilkert: 

What of the human longing for intimacy and mutual relationship discovered in 
friendship, family, and various forms of community life; the passionate desire for 
justice, peace, and reconciliation; the love of nature and other forms fo beauty; the 
erotic dimensions involved in creative work and study; and the energy generated in 
shared ministry or other labors of love and service? These desires for right 
relationship and communion with others and with creation itself are also interwoven 
(and entangled at times) with the desire for God.662 

Jag förstår Coakley så att hur goda dessa olika former av längtan än är så är de inte 
riktiga eller lämpliga så länge de inte är en produkt av gudsrelationen. I botten finns 
en augustinsk begärsförståelse där kärlek alltid är begäret att tillägna sig något som 
är tänkt att tillfredsställa en, caritas om det riktas till Gud, eller cupiditas om det 
riktas till det skapade. Endast Gud kan ge den fullkomliga glädjen och 
tillfredsställelsen människan söker. Det skapade kan på grund av sin förgänglighet 
inte uppfylla detta. Det skapade är inte ont, enligt Augustinus, och problemet blir 
därmed inte att människan älskar det skapade utan hur. Den begärande kärleken kan 
nämligen ta sig två uttryck, njutandet (frui) och nyttjandet (uti). Att njuta något är 
att älska det för dess egen skull, vilket är det sätt som människan ska älska Gud. Att 
nyttja något är att älska det för vad man kan uppnå genom det, vilket gäller 
skapelsen. Livet är en resa mot Gud där människan ska nyttja det skapade för att 
komma närmare Gud och kunna njuta Gud. Människan får därför inte börja älska 
det skapade för dess egen skull, njuta det, för det avleder människan från det yttersta 
målet men hen kan älska det med en övergående kärlek. På så sätt förvandlas 
kärleken till den andra människan till kärlek till Gud. För Coakley är det avgörande 
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att människan inte tar avstånd från jordisk kärlek men genom den kontemplativa 
bönens verkan och den asketiska hållningen kommer människan kunna avhålla sig 
från att denna kärlek blir till en njutning, det vill säga det yttersta målet i livet, och 
därmed kan den förvandlas till kärlek till Gud och bidra till människans gudsrelation 
och ytterst till hens frälsning. Enligt Coakley är därmed den jordiska kärleken enbart 
en lägre form av kärlek till Gud, precis som den sexuella kärleken är en lägre form 
av kärlek till det Skönas form hos Platon.663 

5.3 Begäret som överflödande 

5.3.1 Kritik av den stabila och oföränderliga guden 
Både Isherwood och Keller har invändningar mot den form av platonism som 
Coakley företräder. Keller riktar främst in sig på dikotomin mellan skaparen och det 
skapade, det vill säga mellan det oföränderliga och det föränderliga. Coakleys 
platonism innebär, som framgick ovan, att människans svaghet kommer att bestå i 
att hens begär står till det ofullkomliga och föränderliga och att detta begär aldrig 
kan bli mättat. Guds begär är istället fullkomligt. Med Kellers perspektiv kan Gud 
dock omöjligen begära människan om begäret innebär att något saknas och Gud är 
fullkomlig. Som fullkomlig kan ju Gud inte sakna något, och därmed inte längta 
efter människan. Enligt den bristorienterade begärsförståelsen är ett mättat begär 
inte ett begär, som Sokrates klargör i Gästabudet, eftersom det som är tillstädes inte 
kan begäras.664 

För att undkomma de problem som är förenade med tanken på begäret som brist 
vill Keller istället se på begäret som en överflödande och sammanhållande kraft. 
Trots att Kellers utgångspunkt ligger långt ifrån Coakleys finner hon argument för 
sin hållning i samma källor som Coakley, nämligen hos Gregorios av Nyssa, 
Nicholas av Cusa och i det nyplatonska erostänkandet. Hon beskriver, likt Coakley, 
människans begär efter Gud som ett svar på Guds begär till människan. Keller 
försöker bryta upp eros/agape-dikotomin genom samma manöver som Coakley, 
nämligen genom att bestämma eros till att inte vara agape, det vill säga Guds 
ensidiga självutgivande kärlek till mänskligheten, men inte heller sexualiteten. Till 

 
663 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 314. 
664 I Gästabudet låter Platon Sokrates framföra ett resonemang om det omöjliga i att samtidigt äga 

och begära något. Sokrates jämför här en frisk man som längtar efter att bli frisk med kärlek till 
det som man redan äger och konstaterar att det finns en motsägelse. Människan kan bara begära 
det som människan saknar, enligt Platon. Platon, ”Gästabudet”, 200 a-201 a. 
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skillnad från Coakley menar dock Keller att den inte kan skiljas från någondera. 
Eros är kärlek som älskar inte bara för den andras skull utan för sin egen. 665  

På vissa punkter liknar alltså Kellers beskrivning av eros Coakleys, eftersom eros 
varken är liktydigt med eller kan reduceras till en ytlig kulturs kärlekslösa och 
därmed utsvävande sexualitet eller en religiös, rigid och moralistisk kärlek, enligt 
Keller. Eros är en medelväg mellan ”idols of popular romance or pious 
sentimentality”.666 Det betyder att Keller, liksom Coakley, menar att begäret driver 
människan att röra sig mot den gudomliga kärleken. Vidare uppvisar Keller även 
andra likheter med Coakley. Hon säger till exempel att mystiken kan ”displace or 
transfigure sexual energies” (ersätta och förvandla), det vill säga kanalisera begäret 
och inte förtrycka det.667 Därför tjänar feminismen inte något på att kritisera den 
asketiska mystika traditionen, eftersom den stämmer överens med den feministiska 
begärskonstruktionen. ”For feminism also cultivates a discourse of desire, of a 
desire whose fire does not consume self and other but rather energizes the more 
radical incarnations of love.”668 Likaså är hon positiv till brudmystiken som hon 
anser har subversiv potential i sin queerhet.669 De senaste årens eroscentrerade 
tänkande hos Keller för henne nära Coakleys position på flera punkter, trots att hon 
på vissa sätt står långt ifrån henne, inte minst när det gäller gudsbegrepp. Skillnaden 
är att det gudomliga eros driver människor samman hos Keller, medan det hos 
Coakley i första hand driver människan mot Gud. Till skillnad från Coakley skiljer 
således inte Keller mellan Guds kärlek och mänsklig kärlek. När människor älskar, 
både när det avlöper tillfredsställande och inte, är det eros som är denna kärlek. All 
kärlek är gudomlig.670 

5.3.2 Panenteismens överflödande begär 
Skillnaden mellan Keller och Coakley är alltså påtaglig just på grund av Kellers 
gudsbegrepp. Med sin panenteism vill Keller komma bort från den oberörda och 
statiska gudomligheten. Hon menar att allt är förändring, eller snarare nyskapelse, 
och att det beständiga och stabila inte finns. Om också Gud och eros är förändring 
finns inget stabilt att rikta sitt begär mot som lösning på begärens problematik. 
Kellers kritik mot den kristna föreställningen om Gud som en stabil, oföränderlig, 
allsmäktig och oberörd substans utgör underbyggnaden för hennes erosteologi. I 
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motsats till denna gudssyn förstår Keller Gud som föränderlig och berörd. Det som 
Keller kallar eros eller Guds kreativa kärlek, gudomlig passion, begär eller 
dragningskraft (the lure) utgör både det gudomliga och längtan i det gudomliga och 
i människan.671 Bara en sådan föränderlig gudomlighet kan begära människan. 

I Kellers teologi har begäret alltså sin plats i hennes processteologiska förståelse 
av självet som en “actual occasion”, det vill säga att människan blir till på nytt i 
varje ögonblick. För att locka människan i rätt riktning vid denna nyskapelse träder 
eros fram i människan som en dragningskraft eller ”initial aim”. Keller menar därför 
att Gregorios av Nyssa perspektiv med människans begär till Gud inte är tillräckligt 
utan fogar till det Dionysios Areopagiten som hon menar också framhåller Guds 
eros till skapelsen. Hos Dionysios flödar Gud över av längtan till skapelsen vilket 
innebär att han ruckar på idén om Guds självtillräcklighet och oberördhet och 
öppnar för en panenteistisk tolkning. I begäret som Gud upplever till världen blir 
Gud extatisk, det vill säga går utanför sig själv eller flödar över. Kärleken är därmed 
inte enbart ensidig och oberörd, agapeisk, så att Gud självutgivande älskar världen, 
så som Nygren hävdar. Istället är den ömsesidig och längtande. När kärleken inte är 
en ensidig gåva från Gud till människa menar Keller att den får förmågan att slå en 
bro så att avståndet som Guds transcendens innebär samtidigt kan medge intimitet. 
Därför uppfattar Keller det plotinska draget hos Dionysios Areopagiten som en 
tillgång. ”In an apophatic panentheism may precisely coincide the radicality of 
absolute transcendence with that of pure immanence.”672  

Kellers kärleksbegrepp måste förstås som en del av hennes metafysiska 
konstruktion av den apofatiska sammanvävningen (apophatic entanglement), där 
allt hänger samman i sin skillnad, den så kallade oseparerbara skillnaden. Att 
människan är relationell är alltså ett ontologiskt, förmoraliskt faktum. Etiken 
inträder i människans medvetenhet om relationerna. Eftersom människor inte 
kommer undan sin sammanvävning med allt som existerar blir de också ansvariga i 
sin kunskap om relationaliteten, mitt i sin okunskap om den andre, mitt i det 
komplicerade nätverk av skillnad där alla är delaktiga i varandra.673 Människan är 
ansvarig trots att hen inte kan omfatta den andre som hen är ofrånkomligt förbunden 
med. För att inte den panenteistiska apofatiska relationaliteten ska innebära att 
kärleken till det skapade belastas med förväntningar om total tillfredsställelse eller 
frälsning menar dock Keller, med Augustinus, att det skapade inte bör älskas för sin 
egen skull utan för Guds, det vill säga det bör nyttjas istället för att njutas, som är 
att älska det för dess egen skull. Med det panenteistiska perspektivet blir detta 
reciprokt så att kärleken till Gud blir ”a means to the love of the neighbor-creature 
– just as surely as, conversely, the love of the neighbor is a means to the love of 
God”.674 Alla relationer höljer in varandra i sig, vilket innebär att all kärlek också 
gör det, en kärlek som måste leva med oförmågan att slutligt greppa den andre, både 
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Gud och människa: ”The indeterminate entanglements of our best knowledge will 
continue to knit the fringes of our relations into frustration as well as mystery. The 
love will remain intercororeally questionable. It will precipitate disfigurations as 
well as transfigurations.”675 

5.3.3 Agape 
Trots betoningen av eros framhåller Keller att agape och eros aldrig kan skiljas åt. 
Kritiken mot det ensidiga agapeiska perspektivet innebär att kärleken blir känslolös 
och oberörd inför sitt objekt, men den begärande kärleken blir också destruktiv och 
egoistisk om den inte uppvägs av ett givande.  

Eros without agape is little more than a greedy grasp; agape without eros issues 
straightaway in moralism. […] The dualism may better be healed by transmuting it 
into a figure of amatory oscillation. Eros irreducibly encodes desire for something 
more, for an other in excess of the self. Agape just as stubbornly signifies the gift of 
that excess. Eros may drive either greed or invitation; agape may express either 
domination or welcome. If, however, they oscillate as complementary flows or 
gestures of love, the desire grows in generosity, even as the gift becomes ever more 
inviting.676 

Även om den agapeiska kärleken tenderar att hamna i bakgrunden hos Keller så är 
Keller alltså tydlig i att de står i ett ömsesidigt förhållande till varandra. I nästa 
kapitel återkommer jag till detta när jag beskriver Kellers processteologiska 
självtillblivelse som en dynamik mellan att kallas och tas emot av Gud.  

5.3.4 Det dualistiska begäret och självets upphörande 
Isherwood uppvisar en begärsförståelse som står i starkare motsatsförhållande till 
Coakleys. Detta blir inte minst tydligt när hon, i en kritik av radikalortodoxin, 
beskriver sin syn på begäret som en kontrast till en platonsk och augustinsk 
begärskonstruktion.677 Liksom för Keller är grundproblemet för Isherwood 
dikotomin mellan skaparen och det skapade, men hon kritiserar också att begäret 
skulle vara ett tecken på en brist eller saknad hos människan.678 Så som Platon 
förstår begäret kan inte det närvarande, endast det frånvarande, begäras eftersom 
närvaron av det begärda innebär begärets upphörande. Begäret är alltså en fråga om 
att föreställa sig det efterlängtade för att sedan tillägna sig det. Isherwood menar att 
konsekvensen blir att begäret får en dualistisk karaktär, eftersom det blir till en 
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rörelse mellan brist och uppfyllelse av bristen med målet att begäret ska upphöra 
genom att det tillfredsställs. Isherwood menar att anledningen till att platonismen 
stämmer väl ihop med den kristna ortodoxa teologin är att även den senare bygger 
på en längtan efter något frånvarnade. Också här krävs föreställningsförmåga som 
en komponent för att begäret ska uppstå. I kristen teologi är det Gud som inte finns 
närvarande men begäres och detta begär utsläcks i och med att människan förenas 
med Gud. Att vara med Gud avslutar därför en plåga, och leder bort från den timliga 
tillvaron med begären till det skapade.679 

Den bristcentrerade begärsförståelsen innebär också enligt Isherwood att 
människan blir sitt sanna själv först när hen förenas med Gud, det vill säga när 
självet upphör att existera som skapad varelse. Konsekvensen av det är att ”if there 
is to remain a self, then there must also remain desire; it must always be 
unsatisfied”.680 Det själv som vi känner måste sålunda vara ett begärande själv och 
ett otillfredsställt själv, eftersom tillfredsställelse innebär självets upphörande i och 
med föreningen med Gud. Eftersom Isherwood uppfattar begäret som den goda 
drivkraften i människan, blir en begärskonstruktion som uppfattar begäret som ont 
eller fallet problematisk, eftersom den skiljer självet från denna drivkraft.681 
Eftersom självet till och med utgörs av begäret slår det in en kil i självet och 
resultatet blir alienation från självet.682 Kroppen och de fysiska begären utgör 
människans hem och att förneka någon detta är att skära av källan till bemyndigande 
och självkänsla.683 För Isherwood är begäret istället det som gör att människan 
sträcker sig ut i relation till andra och till skapelsen. Om människan är alienerad från 
sig själv blir människan också alienerad från andra.684 All dualistisk teologi har 
denna alienerande effekt. Om Gud är upphovet till begäret och också interagerar 
med skapelsen genom begäret så kan inte självet upphöra att existera genom 
föreningen med Gud.685 I själva verket finns det ingen ”distinction between one’s 
desire for God and one’s desire for the ’things of the world’”.686 Ett fungerande själv 
behöver ha en sund relation till sitt begär så att relationen till andra också kan bli 
ömsesidig och frigörande. Det är när man är avskuren från det äkta och gudomliga 
begäret som man blir sårbar för kapitalismens förvrängning av begäret. Förlusten av 
självet är särskilt påtaglig för kvinnor i den västerländska kulturen, eftersom de 
tidigt tränas till att bli objekt för andras begär och att anpassa sina kroppar efter 
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dessa. De förlorar då sitt själv, eftersom en kil slås in mellan kroppen och självet 
och en alienering uppstår: ”Women need to transform the need to be desired into an 
acceptance of desiring.”687 Det betyder att de förvandlar sig till begärande subjekt 
genom att bejaka och agera på sina egna begär. 

5.3.5 Det överflödande gudomliga begäret 
Isherwood ser alltså begäret till det skapade som något gott och anser inte att det bör 
upphöra. Hon vänder sig emot tanken att människans begär till det skapade leder 
hen vilse och att det därför måste kalibreras mot Gud för att bli stillat. För Isherwood 
är det skapade av högre värde och begäret är ett gudomligt kitt mellan människor. 
Liksom Coakley och Keller tänker sig Isherwood begäret som ömsesidigt mellan 
Gud och människa. I motsats till Coakley menar hon dock att människans begär är 
gudomligt. Det ökar när den delas, och det uppstår när människor lever i 
”vulnerability, mutuality and relationality”.688 Isherwood använder sig av begreppet 
dunamis för att beskriva detta begär, som utgör en dragningskraft mellan allt i 
universum. Hon hämtar sin förståelse av dunamis från Carter Heywards studie av 
dunamis i Nya testamentet och uppfattar därför dunamis som en erotisk kraft. 
Heyward menar att människan skapas genom Guds begär till hen, eftersom Guds 
kärlek och begär behöver ha en mottagare. Människans begär är i sin tur ett 
nödvändigt svar på denna kärlek. Det är en erotisk och fysisk kärlek i den meningen 
att den har att göra med kroppar som kan kännas och upplevas. Jesu inkarnation är 
ett förkroppsligande och en proklamation av denna kärlek, eftersom den visar att det 
går att ta på, hålla och uppleva Gud. Det är här det ömsesidiga begäret mellan Gud 
och människa kan förverkligas. Som Gud inkarnerad levde Jesus i dunamis, den 
kraft och kärlek som han lämnar vidare till människorna. Traditionen från Jesus 
handlar alltså om en radikal kroppslig kärlek och det är intimiteten, sinnligheten och 
engagemanget i denna relation som visar att det är fråga om äkta ömsesidighet.689 

Dunamis är en medfödd och spontan kraft, i motsats till exousia som är en yttre 
makt som ges en. Gud är inte en magisk kraft som ingriper i en maktlös människas 
liv. Istället är dunamis en kraft i människan, ”the spur for our dreams and our 
utopian visions”.690 Den utövas genom att aktivt välja hur man agerar och utgörs av 
“God’s creative power as the power to love and to be loved”.691 Det är dock inte 
fråga om en destruktiv, självutgivande kärlek utan om “a grasping and living out of 
one’s full potential in a relational, mutual exchange”.692 Genom inkarnationen visar 
Jesus på denna annorlunda makt och kärlek, där Gud är ”a loving companion”, och 

 
687 Isherwood, The Fat Jesus, 114. 
688 Isherwood, ”Wanderings in the Cosmic Garden”, 127 f. 
689 Isherwood, ”Impoverished Desire”, 3. 
690 Isherwood, ”Wanderings in the Cosmic Garden”, 129. 
691 Isherwood, The Fat Jesus, 116. 
692 Isherwood, The Fat Jesus, 116 f. 
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därför talar Isherwood om en erotisk kristologi och en erotisk Kristus.693 I enlighet 
med Heyward menar Isherwood att människan har en gudomlig natur genom att 
människan besitter dunamis. Därmed blir alltså kärleken till Gud och människor 
samma sak. Detta förhållningssätt leder till att människan, som gudomlig, ska sträva 
efter att bli mer sant mänsklig, alltså fördjupa sitt förkroppsligande och sin sinnliga 
relation till andra och på det sättet bidra till att den radikala kärleken, och den kraft 
som finns i denna, ökar. Guds begär till människan är evigt och som bärare av det 
gudomliga kan inte heller människans begär, som är hennes gudomlighet, 
upphöra.694 För Isherwood är detta en gudomlighet bortom all metafysik och därmed 
en kraft som driver människan till ett liv i icke-hierarkiska relationer. Eftersom Gud 
på så vis förstås som immanent blir kroppen en nödvändig utgångspunkt för att 
relatera till Gud. Människan erfar alltså Gud och interagerar med Gud genom intima 
relationer.  

Liksom Heyward ställer alltså Isherwood ömsesidigheten i centrum för 
kärleken.695 Att som Isherwood lägga tyngdpunkten vid ömsesidigheten i relationen 
understryker symmetrin. Målet är ”a new life based on mutual love”.696 Att vara 
interdependent innebär till synes att beroendet är likvärdigt åt båda hållen. Det 
understryks också av de övriga begrepp som Isherwood använder för att kvalificera 
ömsesidigheten. Hon kopplar samman ömsesidighet och relationalitet med sårbarhet 
och talar om att den erotiska kraften ”draws us out to each other in vulnerable 
mutuality”.697 Sårbarhet är inte enbart en känsla utan något som uppstår därför att 
”intimacy is the deepest quality of relation”.698 Denna sårbarhet är inte bara kopplad 
till sexualiteten utan också till social rättvisa. Hon uttrycker det som att ”lovemaking 
is justice making as it fuels our indignation at the pain and exploitation of the bodies 
of others”.699 Den ömsesidiga relationaliteten är bemyndigande och inspirerar 
därmed till handling. Isherwood kallar det för ”the power of connection”.700 Rättvisa 
är därför utmärkande för den ömsesidiga relationen. Isherwoods förståelse av 
ömsesidig relationalitet är också rotat i hennes eget begrepp ”radikal inkarnation”. 
Att Gud är inkarnerad en gång för alla i var och en ger möjlighet till ”the 
vulnerability and bravery to feel and to touch”.701 Det handlar om att leva 
förkroppsligat och inte undvika den sårbarhet och de möjligheter som den 
kroppsliga existensen innebär.  

 
693 Isherwood, The Fat Jesus, 116 ff. 
694 Isherwood, ”Wanderings in the Cosmic Garden”, 127 ff. 
695 Isherwood, ”Impoverished Desire”, 3,4,6. Som jag redogjorde för inledningen hämtar jag också 

vissa aspekter av människans relationalitet, ömsesidighet och beroende från Carter Heyward, men 
jag omfattar inte lika många av aspekterna och framför allt inte den övergripande idén om 
sexualiteten som den huvudsakliga vägen till frigörelse.  
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697 Isherwood, ”Impoverished Desire”, 3. Se också Isherwood, ”Wanderings in the Cosmic Garden”, 
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698 Isherwood, ”Impoverished Desire”, 3, 6. 
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700 Isherwood, ”A Response to Adrian Thatcher”, 24. 
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Isherwood är alltså inspirerad av den feministiska erosteologi som går tillbaka på 
bland andra Heyward, Nakashima Brock, Lorde och Trask.702 Här förstås kärlek i 
huvudsak som en erotisk inre kraft, det som Isherwood med hänvisning till Lorde 
omtalar som ”a form of outreaching joy that connects us to all things” och som 
”forms a solid bridge between people which continues to allow diffencence but 
lessens the threat that difference is often perceived to contain”.703 Lorde förklarar 
det erotiska: 

When I speak of the erotic, then, I speak of it as an assertion of the lifeforce of 
women; of that creative energy empowered, the knowledge and use of which we are 
now reclaiming in our language, our history, our dancing, our loving, our work, our 
lives.704 

Det erotiska är för Lorde en aspekt av allt en människa gör när det kommer av en 
inre drivkraft mot ett helare liv, då människan känner en tillfredsställelse, istället för 
att drivas av yttre tvång eller påbud. När människor möts i en erotisk relation blir 
den en källa till bemyndigande som skapar passion att arbeta för politisk 
förändring.705 

5.3.6 Begär och sexualitet 
I denna feministiska erostradition är begäret alltså något vidare än enbart 
sexualiteten.706 Erotiken, i en något vidgad men ändå sexualitetsnära betydelse, 
utgör den kroppsliga, konkreta och intima kraft som håller människor samman. 
Samtidigt är sexualiteten det område där kvinnors underordning anses bli som 
tydligast, eftersom deras sårbarhet och självuppoffring är sexuellt attraktivt för män, 
enligt Isherwood: 

This means that under the relentless weight of patriarchal politics and religion the 
relationship between the sexes becomes pathological, with the feminine forever 
masochistic and the masculine forever sadistic, with women doomed to exist as a 
projection of another’s fantasy. What is set in place then is an intimate connection 
between pleasure and injustice, and this is what feminist eros sets out to break.707 

Isherwood förstår det sexuella begäret i en freudiansk kontext. Människan lever med 
en ständig sorg över separationen från modern som innebär ett upphörande av 

 
702 Lisa Isherwood, The Power of Erotic Celibacy: Queering Heterosexuality (London: T&T Clark, 

2006), 103 ff. 
703 Isherwood, The Power of Erotic Celibacy, 103, 104. 
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barnets totala förening med modern i tidig barndom. Livet karaktäriseras av ett 
ständigt sökande efter att återuppleva detta tillstånd. Heterosexuella män gör det 
genom den sexuella föreningen med en kvinna, men för kvinnor innebär akten 
enbart att de ger denna upplevelse till mannen utan att själva få ta del av den. Den 
omsorg de ger mannen fråntar dem istället deras autonomi.708 Den sanna erotiken 
som kan frigöra kvinnor från denna börda finns dock i den kvinnliga kroppen och 
är tillgänglig när kvinnor bejakar eros på det sätt som exempelvis Lorde och Trask 
menar. Det betyder att man söker resurser i kvinnors vardagsliv och kvinnors 
känslor för att kunna göra motstånd mot patriarkalt utnyttjande.709 Kvinnor kan då 
återvända till modern och kvinnorkroppen genom att vårda sig själva istället för 
männen.”It is a conscious befriending of the female and a nurturing of tha 
femaleness to autonomy.”710 

Till den lesbiskt orienterade erosteologin fogar Isherwood en queer uppfattning 
om sexualiteten. Det innebär att sexualiteten utgör det område där normalitetens 
normer, inte bara för kvinnor, slår särskilt hårt mot människors möjligheter att vara 
sig själva och därmed också utgör nyckeln till frigörelse. Isherwoods 
begärsförståelse innebär därför att hon förstår begäret mer i termer av sexualitet än 
vad Coakley och Keller gör. Coakley framhåller begäret som något som föregår 
sexualiteten och därmed får en vidare betydelse och Keller ansluter sig till en större 
skara av erosteologer, som strävar att bryta upp eros/agape-dualismen genom att ge 
eros en betydelse av den sinnliga dragningskraft som tar plats i alla relationer. 
Isherwood ger istället begreppet erotik en mer vardaglig mening, där den gränslösa 
sexualiteten kan leder till frigörelse. I sin förståelse av erotikens betydelse för 
människan åberopar hon George Batailles sexuella förståelse av erotik:  

It is the erotic, Bataille insists, that saves us from the selfishness of solitary self-
contained existence. Further, it is the erotic that assents to life even in the face of 
death; the erotic that is a psychological quest for life beyond the bounds of the merely 
reproductive. It is, then, an ingredient of humanness that may not be absent from any 
way of life including that of the celibate.711  

Vad erotiken gör är alltså att den ger det ändliga livet en kontinuitet genom att 
individen öppnar sig för Gud och andra och självet löses upp och blandas med andra. 
Det sker en fusion där alla gränser löses upp.712 Denna kontinuitet är del av Gud och 
en upplevelse av evighet. ”Through these eyes ’the sexual emerges as the jouissance 
of exploded limits’, as the queer lurking in all of us to challenge limits that are 
falsely placed and do not allow for the life in abundance that the radical gospel 

 
708 Isherwood, The Power of Erotic Celibacy, 94 f. 
709 Isherwood, The Power of Erotic Celibacy, 104. 
710 Isherwood, The Power of Erotic Celibacy, 105. 
711 Isherwood, The Power of Erotic Celibacy, 93. 
712 Isherwood, The Power of Erotic Celibacy, 100. 



206 

declares.”713 En queert utövad sexualitet som bryter ned gränser mellan människor 
uppfyller alltså sökandet efter sammansmältningen med modern.  

5.4 Freud och relationaliteten 
När Coakley talar om att vända upp och ner på Freud är hon också avhängig av 
honom i sin förståelse av självet. Hon accepterar begäret som det primära i 
människan, det som kommer före självets differentiering, det vill säga självets 
tillblivelse. Enligt Coakley är detta ett ontologiskt urbegär, enligt Freud är det just 
sexualiteten. Enligt Freud differentieras självet genom förtryckandet av de 
ostrukturerade begären i den libidinala fasen, oedipaliseringen, vilken innebär en 
separation från modern. Denna separation är nödvändig för att självet ska bli till. På 
samma sätt innebär begäret som brist hos Coakley att separationen i förlängningen 
definierar människan, eftersom människan, som Isherwood framhåller, existerar 
därför att hen är separerad från Gud. Det betyder att Coakleys begärsteologi, där 
självet ska återgå till det ursprungliga begäret till Gud och därmed förenas med Gud, 
i psykodynamiska termer handlar om att människan ska återgå till den libidinala 
fasen och återupprätta symbiosen (om än med Fadern) i det oceaniska tillståndet. 
Det skulle alltså innebära att självets tillblivelse förutsätter att det görs till det som 
är själva definitionen på begär, brist, icke helt, i avsaknad av det som gör det 
harmoniskt. I motsats till Freud menar dock Coakley att separationen ska upphävas, 
vilket också innebär att självet upphävs. 

Också Isherwood ger uttryck för en erotik som har som mål att befria människan 
från de gränser som enligt Freud är nödvändiga för att människan ska vara ett själv. 
I den orgiastiska föreningen finner hon potentialen för en sådan extatisk upplevelse, 
det vill säga en upplevelse som tar människan utanför sig själv. Den sexuella 
föreningen utgör arenan för ett hälsosamt uppfyllande av den ständiga längtan 
tillbaka till symbiosen med modern som varje människas liv drivs av. Där upplöses 
självet i en enhet. Som jag tidigare nämnt är det alltså ett mål att självet inte ska vara 
annorlunda än den andre.  

Både Coakley och Isherwood försöker alltså framföra en icke-separativ förståelse 
av människan. Eftersom de accepterar den freudianska förståelsen av självet där 
sexualiteten eller begäret är den grundläggande konstitutiva faktorn i självet uppstår 
dock problem. Det mänskliga livet blir en form av antingen-eller-tillvaro, där 
människan rör sig mellan separation och sammansmältning och det ideala tillståndet 
definieras i termer av en återgång till det paradisiska ursprunget. För Coakley 
inträder det oceaniska tillståndet i erotikens förening med Gud, medan den för 
Isherwood tar plats i den sexuella föreningen mellan människor. Konstruktionen av 
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begäret utifrån en freudiansk förståelse av självet innebär således hos dem båda en 
dikotomi mellan avstånd och sammanblandning. 

Även Keller relaterar i sin syn på relationaliteten till Freud men till skillnad från 
Isherwood och Coakley accepterar hon inte den grundläggande logiken i 
människans relationalitet. Därför blir inte målet för självet att upplösas, varken 
slutgiltigt i Gud eller tillfälligt i den sexuella akten. Som jag tidigare varit inne på 
löser Keller spänningen mellan likhet och skillnad och självets tillblivelse genom 
att istället betrakta människan som aldrig helt separerad från, men inte heller 
sammansmält med, Gud eller andra människor. Människan blir till, blir en distinkt 
person, genom att relatera, inte genom att ta avstånd, i den konnektiva förståelsen 
av självet. Som apofatiskt invävd med allt som existerar kan människan aldrig stå 
fri från andra människor men aldrig heller helt greppa den andre och därmed inte 
fullständigt smälta samman med hen. Keller pekar på att det är just den 
bristcentrerade förståelsen av begäret som gör separationen till det som definierar 
människan. Coakleys bristbaserade själv är dömt till separation i världen, som i en 
ontologisk individualism, men med målet att övervinna separationen genom 
spiritualiteten. Med Kellers perspektiv är inte separationen ett nödvändigt villkor 
för människan i denna världen utan en konsekvens av att hen inte lyssnar på eros 
och därmed tar sönder den relationella väven. Utifrån ett konnektiv förståelse av 
självet kan det alltså följa en annan begärsförståelse, det vill säga en förståelse av 
begäret som överflödande och som det som håller relationerna samman. Då handlar 
begäret varken om att tillägna sig något eller smälta samman med det, utan utgör 
varpen i den relationella väven. 

5.5 Problemet: det destruktiva begäret 

5.5.1 Begären som socialt konstruerade 
Trots den stora tilltron till längtan som en befriande potential framhåller både Keller, 
Coakley och Isherwood även begäret som en destruktiv kraft. Som jag har varit inne 
på kretsar Coakleys feministiska problembeskrivning kring de destruktiva begären. 
Coakley menar alltså att det är begärets teleologi, huruvida det är Gud eller den 
världsliga njutningen som är målet för begäret, som avgör om ett begär är destruktivt 
eller konstruktivt.714 Hon förstår den mänskliga situationen som präglad av ett 
oöverskådligt virrvarr av destruktiva och konstruktiva begär. 

Of course, much of the manipulation of our desires is effected unconsciously […]. 
Such manipulations are diffuse, permeating socially constructed longings of which 
we are barely conscious but which disturbingly exercise our wills and imaginations. 

 
714 Coakley, The New Asceticism, 30. 
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These include the desire to dominate, to subjugate, to consume and own, and to 
control – sexually, racially and in other ways. We need only consider the pervasive 
effects in Western society of advertisement, on the one hand, and pornography, on 
the other, to know that this must be so. Yet desire also animates good instincts and 
longings – to love and justice, empathy and altruism, a concern for the common good. 
Within this confusing mix of good and bad propulsions are clearly toxic desires that 
have to be brought to the light of the day. But how, exactly, can that happen, if not 
by a systematic acknowledgement of sin in all its viciousness and subtlety? We tend 
now to prefer secular analogues such as ‘addiction’ or ‘abuse’; but the underlying 
issue of the distortion and corruption of desire is what remains fundamentally at 
stake.715 

Av detta stycke framgår det att Coakley uppfattar synden som en förvanskning och 
ett korrumperande av begäret och att det är en effekt av den sociala konstruktionen 
av begäret. Människan förmår inte se världen för vad den är, eftersom begäret är 
snedvridet och mottagligt för värdlslig påverkan, vilket leder till illusioner och 
självbedrägeri. Coakleys kritiska användning av Freud innebär alltså att hon 
framhåller att människan är omedveten om många av sina önskningar och 
drivkrafter, vilket gör människan till en farlig varelse.  

Att begären är socialt konstruerade visar för Coakley att de är oäkta och att det 
finns ett autentiskt begär bakom. Detta begär är tillika tillgängligt för den som ägnar 
sig åt kontemplation. Coakley rör sig således med ett begär som både är 
fördiskursivt och tillgängligt för människan. Detta är motstridigt eftersom 
hållningen att den mänskliga tillvaron är socialt konstruerad innebär att den är det i 
alla sina delar, vilket torde innebära att det inte finns någon del av människan som 
står utanför denna och därmed skulle kunna få tillgång till en okonstruerad 
verklighet. I det förvirrande landskap av motstridiga begär som Coakley menar att 
människor lever i har hon samtidigt, med hjälp av bönen, byggt sig ett utkikstorn 
som gör det möjligt för henne att överblicka och avslöja den verklighet som alla 
andra är nedsänkta i. 

Det som vanligen åsyftas med konstruktivism medger inte att det finns en sådan 
utanför-position till systemet som Coakley tänker sig, eftersom det omöjliggör 
själva idén om att människan möter verkligheten utifrån de föreställningar, 
traditioner och samhällspositioner som hen är präglad av. Coakleys position innebär 
istället att konstruktionen av verkligheten skulle vara av ondo, eftersom den i så fall 
är en förvrängning av verkligheten som leder till ett sämre liv för människor. Att 
avvika från Coakleys åsikt skulle därmed vara liktydigt med att vara lurad. Endast 
hennes position är sann, eftersom andra människors begär är manipulerade och leder 
i fel riktning. Coakleys hållning kräver ett univokt sanningsbegrepp, vilket hon 
också ger uttryck för. En pluralistisk förståelse av människans situation går därför 
inte ihop med Coakleys hållning. 
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5.5.2 Heteropatriarkatets korruption 
Även Isherwoods position är ett uttryck för en form av konstruktivism. Parallellt 
med hennes positiva förståelse av begäret finns en stark kritik av 
konsumtionssamhället och ett fördömande av människans begär av att äga och utöva 
makt.716 Isherwood hävdar att heteropatriarkatet är den grundläggande 
underordnande strukturen och att denna samverkar med, gynnar och gynnas av, 
kapitalismen och individualismen.717 För att få människan att delta i det 
kapitalistiska spelet kidnappas människans begär och riktas mot det som genererar 
pengar. Detta sker genom två grundläggande delar i det binära heteronormativa 
systemet, nämligen estetiseringen av kvinnors kroppar och upphöjandet av det 
rationella över det kroppsliga.718 Så upprätthålls ett samhälle där heterosexuellt 
äktenskap med vissa inbyggda konsumtionsmönster är normen, där män fostras till 
rationalitet och familjeförsörjande, där kvinnor är de primära omsorgsarbetarna som 
uppfostrar nästa generations konsumenter och medborgare och föder en omfattande 
skönhetsindustri.719 

Isherwood menar att begäret har tillfångatagits och korrumperats av det 
kapitalistiska systemet. Hon anser att människan genom detta system drivs mot 
konformitet så till den grad att hen drivs mot det hon kallar en ”icke-identitet”, 
samtidigt som människan tror att denna identitetslöshet och likhet säger något om 
hen själv eftersom självet inte är tillgängligt i konformiteten.720 Begäret, som är 
liktydigt med Gud, blir alltså förvanskat och behöver vaskas fram och frigöras från 
begäret till ägodelar och makt. Detta betyder dock inte att Isherwood menar att det 
bundna begäret är destruktivt och omättligt för att det inte riktar sig till Gud. För 
Isherwood utgör Gud inte målet för begäret utan begäret i sig är gudomligt.721 Det 
blir inte heller möjligt för Isherwood att acceptera en förståelse av begäret som 
ursprungligen gott men förstört av fallet.722 Begäret är i sig fortsatt gott, om än lurat 
och förblindat, och som sådant utgör det också vägen ur människans belägenhet. 
Det goda begäret är det som ska befria det förslavade begäret, enligt Isherwood. 
Begäret är den goda drivkraften i människan och därför behövs inte någon ”therapy 
for desire”, annat än att bejaka begäret och låta det leda till mellanmänsklig 
ömsesidighet.723  

Liksom Coakleys socialt konstruerade begär dras även Isherwoods med flera 
problem. För det första är det oklart huruvida begäret överhuvudtaget utgör ett 
problem eller ej för henne. Om begäret är både gott och förvillat på samma gång 

 
716 Isherwood, ”Embodying and Emboldening our Desires”, 162. 
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är centralt hos Isherwood och hon identifierar Gud som rättvisa enligt vad hon beskriver som en 
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torde splittringen och osäkerheten i självet bli densamma som hos Coakley. 
Dessutom framgår det inte vad som egentligen skiljer ett förvanskat begär från ett 
fallet begär. Båda är i någon mening korrumperade och båda kan befrias från detta 
fördärv och bidra till frigörelse. För det andra tycks det som att även hon tänker sig 
ett autentiskt begär bortom den sociala konstruktionen. Liksom Coakley beskriver 
hon en situation som människan inte har utblick över, samtidigt som hon själv på 
något vis har skaffat sig denna vy och kan tala om för andra vilken som är den enda 
rätta vägen, nämligen det fria sexuella begäret. Slutligen framstår det som märkligt 
att beteckna begäret som gudomligt när det samtidigt är gravt destruktivt. Isherwood 
tycks tillskriva det gudomliga både ondska och godhet eller ha en dualistisk syn på 
begäret där det är svårt att avgöra vad som är vad. 

5.5.3 Oförmågan att lyssna till the lure 
För Keller finns det inget autentiskt begär att återvända till: ”For the […] sin pattern 
begins to imprint us individually and collectively from the earliest beginnings of our 
lives. It comes mixed in with the care that lets us live.”724 I denna mening ärver 
människan synden, ärver oförmågan att låta bli att synda och den genomsyrar varje 
del av det mänskliga livet. Därmed är synden kollektiv, utgör en arvsynd.725 Keller 
beskriver synden så här:  

The problem referred to in archaic language as the ‘hardness of the heart’ suggests a 
numbness that comes from too much privilege, too much violence, or just too much 
habit. It dissociates from the complex multiplicity of its interdependence. How can 
such a heart feel the lure? This heart may satisfy its craving for adventure through 
cruelty, even terror – in a movie or a war – to feel fully alive.726  

Alla människor har makt över andra människor, eftersom varje människa influerar 
andra. Makten är ömsesidig även om den inte är symmetrisk, vilket innebär att 
människor är interdependenta. Denna interdependens gör människan sårbar och att 
missbruka sin makt och utnyttja någons sårbarhet är att synda. Därför menar Keller 
att den klassiska definitionen av synd som separation från Gud inte beskriver synden 
på det sätt som den faktiskt verkar i en ömsesidigt beroende värld. Det är inte främst 
mot Gud som människan syndar, men genom att utnyttja sin makt över andra, 
genom att skada andra, skadar människan också Gud.727 Människans möjlighet att 
handla annorlunda ligger i att lyssna till Guds kallelse i varje ögonblick, den kärlek 
som lockar människan att välja kärlekens väg. Ofta misslyckas människan dock och 
det innebär ett förrådande av den gudomliga kärleken men vad det framför allt 
innebär är ett handlande som bryter sönder den relationella väven. Det förflyttar vad 

 
724 Keller, On the Mystery, 98. 
725 Keller, On the Mystery, 80–81. 
726 Keller, On the Mystery, 97. 
727 Keller, On the Mystery, 79–81. 
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Keller ser som livets äventyr från människans utvecklingsprocess till ett destruktivt 
beteende som orsakar ett rus.728  

5.5.4 Synden och teologins utgångspunkt 
Synen på det destruktiva begäret och synden visar hur Isherwoods, Coakleys och 
Kellers teologier är centrerade kring olika loci i teologin. För Coakley är centrum i 
teologin frälsningen. Sedd genom den linsen är människans huvudsakliga problem 
att hen är skild från Gud. Människan är på grund av fallet en usel varelse vars enda 
hopp står till återföreningen med Gud. Kärlekens främsta funktion är som ett 
redskap i denna frälsning. Isherwood tar istället sin utgångspunkt i inkarnationen, 
den queera radikala inkarnationen som innebär att Gud helt och hållet är inkarnerad 
i det skapade och att det därför inte finns något annorlundaskap i relation till Gud. 
Människans problem är därför inte separationen utan att hen blir lurad och får sitt 
begär korrumperat av destruktiva krafter. Kellers utgångspunkt är snarare skapelsen, 
den ständigt pågående nyskapelsen i världen. Där är människan inte skild från Gud 
men inte heller identisk med Gud. Synden blir då en fråga om oförmågan eller 
oviljan att lyssna till Guds kallelse att göra det goda, men människan har alltid 
möjlighet att i nästa ögonblick välja det goda och att träna sig i att välja det goda.  

Att Coakley utgår från frälsningsperspektivet och det totala brottet mellan Gud 
och människa innebär alltså att det saknas ett skapelseperspektiv hos henne. 
Sexualiteten är visserligen en påminnelse om Guds begär till människan men 
människans gudslikhet och den gudomliga närvaron i världen förefaller vara helt 
upphävd till dess att människan börjar sin strävan tillbaka mot Gud. Separationen 
betonas alltför ensidigt. Ironiskt nog innehåller Coakleys position också så många 
likheter med Nygrens att den i hög grad utgör en spegling av denna. Det beror på 
att hon, liksom Nygren, skiljer helt på gudomlig och mänsklig kärlek. Båda menar 
att den mänskliga kärleken är usel och att människan som skild från Gud inte på 
egen hand är kapabel att älska på rätt sätt. Som Werner Jeanrond uttrycker det blir 
människan i sig inte ett aktivt älskande subjekt.729 Människan bör istället eftersträva 
att älska med Guds kärlek, i Nygrens fall agape, i Coakleys eros. Nygren uppfattar 
människan som ett rör för Guds kärlek till medmänniskan. Coakley menar att 
människan inte är kapabel till riktig kärlek till medmänniskan förrän hen har 
kanaliserat sitt begär till Gud och blivit transformerad. Kärleken måste alltså komma 
från Gud, eftersom den fallna människans kärlek inte är äkta. Därmed kommer de 
båda också att hävda att det finns en specifikt kristen form av kärlek. 

I motsats till Coakley sätter Isherwood en alltför hög tilltro till människans egen 
kärlek. Det finns ingen gudomlighet utanför människan och därför kan människan 
inte heller räkna med någon annan kärlek än den som redan är närvarande. Den 
totala identifikationen mellan det skapade och det gudomliga innebär att det inte 

 
728 Keller, On the Mystery, 93. 
729 Jeanrond, Kärlekens teologi, 253 f. 
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finns någon skillnad mellan den pågående ondskan och Gud. Gudsbegreppet blir i 
bästa fall meningslöst i sämsta fall destruktivt, eftersom det inte pekar på något 
annat än den innevarande ordningen. Isherwood och Coakley gör alltså människans 
kärlek gudomlig på två olika sätt. 

Kellers processbaserade skapelsesyn blir en tredje väg. Skapelsen är inte en 
engångshändelse utan pågår ständigt och är därför inte skild från frälsningen. För 
Keller är kärleken redan given i denna oupphörliga skapelse. Den föregår den 
enskilda människans tillblivelse. Enligt Coakley ges den sanna kärleken först när 
människan aktivt träder i relation till Gud. Det är inte Guds kärlek människan älskas 
med av andra människor om de inte först har vänt sig till Gud för att kunna bli sanna 
älskande subjekt. Kärleken är i båda fallen en gåva från Gud, som gör människan 
till ett kapabelt älskande subjekt men med Kellers perspektiv blir människan detta 
älskande subjekt hela tiden genom att hen älskas av andra människor. Gåvan finns 
redan där och människan har redan en relation till Gud mitt i sin syndfullhet. Men 
människans benägenhet att synda gör att man inte kan sätta likhetstecken mellan 
Guds och människors kärlek, som Isherwood gör. Keller ser därför istället kärleken 
som ett samarbete mellan människa och Gud där Gud lockar fram människans egen 
kärlek. Keller upprätthåller en åtskillnad utan speration, sammanhållning utan 
sammanblandning. Keller kan här också sägas upprätthålla några av de liberala drag 
som jag framhöll som omistliga i det förra kapitlet. Människan har en 
handlingsförmåga och en möjlighet att utvecklas, att bilda och utbilda sina känslor. 

5.6 Kärlek bortom dikotomin eros/agape 
Vad är då kärlek? De svar vi får från Coakley, Keller och Isherwood har Nygrens 
särskiljande av eros och agape som fond och de är överens om att det är nödvändigt 
att bryta upp denna dikotomi och motverka den överbetoning av den självutgivande 
eller känslolösa kärleken som den anses ha bibringat. Keller, Isherwood och 
Coakley gör tydligt att kärleken inte kan begränsas till ett passionslöst 
självutgivande om definitionen av kärlek inte ska reduceras till rent handlande. De 
uppmärksammar också att längtan och känslan är omistlig om kärleken ska kunna 
vara ömsesidig, eftersom självets egen tillfredsställelse är en nödvändighet för en 
fungerande relationalitet. Istället för att betrakta självets längtan som en faktor som 
gör kärleken etiskt underlägsen eller gör att den inte förmår ge upphov till de goda 
konsekvenser för andra som den annars borde, kan längtan efter den andre och efter 
relation bli en tillgång för frigörelsen. Inte minst är detta av vikt från ett feministiskt 
perspektiv för att hindra att ett påtvingat självutgivande förväxlas med kärlek och 
därmed ett destruktiv beroende.730 

 
730 Jag återkommer till diskussionen om självutgivande och kenosis i en feministisk kontext i nästa 

kapitel. 
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Denna manöver är nödvändig för att ett mångfacetterat fenomen som kärlek inte 
ska reduceras till ett fenomen med en enkel förklaring. För att lösa isärhållandet 
mellan den begärande och den givande, den längtande och den oberörda kärleken 
väljer dock Isherwood, Coakley och Keller att i hög grad betona den förra. 
Isherwood låter dikotomin eros/agape implodera så att allt kan sägas vara 
detsamma, allt är eros eller sexuellt begär eller erotik i vidare mening. Det innebär 
att allt begär mellan människor och Gud är eros men att dessa har egenskaperna hos 
agape, det vill säga är överflödande. Likaså väljer Coakley att hävda att agape 
egentligen är eros, eller tvärtom. Endast Keller framhåller behovet av att balansera 
eros och agape, även om hon lägger tonvikten vid det förra. Även om erosteologin 
alltså i viss mån lyckas överbrygga dikotomin eros/agape i meningen känsla och 
handling, självtillfredställelse och altruism, och undvika det destruktiva beroendet 
tenderar den alltså att bli ensidig. I de föregående kapitlen har jag visat att det i den 
feministteologiska kritiken och konstruktionen finns en tendens att komma åt 
underordningens problem genom att välja de motsatta ståndpunkterna till de 
patriarkala. Dikotomier bryts upp genom att de reduceras till den ena polen. Det som 
uppfattas som dualistisk ontologi ersätts med monistisk ontologi av Isherwood och 
Coakley. Liberalism i olika former ersätts med vad som uppfattas som icke-liberala 
hållningar. Även när det gäller kärleksbegreppet finns alltså en tendens att 
argumentera genom omkastning, reverserandets argument. Om agape har varit 
överbetonat, läggs nu betoningen på eros.  

Oaktat den på många sätt rättmätiga kritiken av Nygren menar jag också att 
framför allt Keller och Coakley accepterar att ramverket för diskussionen om kärlek 
är förhållandet mellan eros och agape. De försöker bryta upp dikotomin men när de 
låser fast kärleksbegreppet till vad de menar att eros eller begäret kan bidra med 
låter de fortsatt den västerländska metafysiska traditionen avgöra vilka kulörer 
kärleken kan beskrivas med. I grund och botten försöker Coakley och Keller fånga 
kärlekens natur, skapa kärlekens ontologi. Men kan kärleken verkligen beskrivas 
inom denna avgränsning? Jag menar att man då missar viktiga aspekter och att några 
centrala problem inte får sin lösning. Kärlek kräver ett vidare perspektiv. 

5.7 Ett samtidighetens förhållningssätt till kärlek, 
relationalitet och beroende 

Mot denna bakgrund ter det sig  mer fruktbart att anlägga ett samtidighetsperspektiv 
på kärlek; ett angreppssätt som söker sig bortom dikotomin mellan eros och agape, 
om än i medvetenhet om att dess konstruktion inte till fullo går att lämna bakom sig. 
Kärlek är ett vidare fenomen än vad som ryms inom eros/agape-dikotomin och 
behöver därför betraktas utifrån fler aspekter och utifrån den kontext som 
utläggningen är tänkt att bidra in i. En universalistisk, ontologisk definition förmår 
inte åstadkomma detta. 
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Coakley, Isherwood och Keller bidrar ändå med några andra perspektiv som kan 
vara behjälpliga i en sådan process. En avgörande aspekt är att kärleken är en 
relation. Begärsteologin i dess olika skepnader hos Keller, Isherwood och Coakley 
är en del av ett relationellt själv som de skriver fram. För alla de tre teologerna är 
syftet med begäret en förbättrad relationalitet, om än med olika uppfattningar om 
vad detta innebär. Coakleys primära syfte är föreningen med Gud. Om människan 
får ordning på relationen till Gud bidrar det i sin tur till bättre relationer människor 
emellan. Även Keller och Isherwood värderar relationen mellan mänskligt och 
gudomligt men de menar att den redan är närvarande. För dem handlar 
återupprättandet av goda mänskliga relationer samtidigt om att laga den brustna 
relationen till det gudomliga, som redan genomsyrar skapelsen.  

Jag menar därför att kärleken i första hand är den relation som de älskande 
människorna har till varandra eller till Gud. I ett narrativt perspektiv kan kärlek inte 
reduceras till längtan, eftersom kärlek gestaltar sig i den unika personens relationer 
och berättelser och därför tar sig olika uttryck. Det är denna mångfald som är kärlek, 
inte en förmodad underliggande, universell idé. För att anknyta till kapitel 3 handlar 
det om att inte ontologisera kärlek i en metafysisk monism, utan om att låta den 
pluralism som mänsklig kärlek och relationalitet uppvisar i skapelsen vara det som 
människan ska förhålla sig till, inte sträva bort ifrån. Snarare kan kärleksbegreppet 
betraktas som ett kluster av morfem i analogi med liberalismbegreppet i kapitel 3, 
där olika morfem kan vara olika betydelsefulla i olika sammanhang. I kärleken som 
relation innefattas exempelvis ontologiska föreställningar om vad kärlek är, etik i 
form av förhållningssätt, attityder och principer, handlingar, känslor, önskningar, 
bön, viljeinriktning, reflektion och minnen. Eftersom allt detta skiftar i olika 
kontexter och beroende på den älskande människans unika livsberättelse kan 
kärleken inte fastställas i en entydig ontologisk definition, utan förblir ytterst 
undanglidande, ett mysterium. Själva tanken att kärleken går att begreppsliggöra 
genom att fastställa dess natur eller den minsta gemensamma nämnaren i all kärlek 
vilar förstås på en platonsk idé om att den mångfald som möter människan i världen 
kan föras tillbaka på en gemensam form, kärlekens perfekta idé. Istället menar jag 
alltså att man enbart kan tala om kärlek utifrån konkreta erfarenheter av att älska 
och därmed är det enbart i kärleken som relation som alla dessa övriga perspektiv 
kan bli begripliga.731  

Mest dialektisk blir relationaliteten hos Keller i den konnektiva konstruktionen 
av självet. Människans längtan efter relation behöver inte ta sin utgångspunkt i 
separation, brist och atomism, utan är en frukt av den relationella väv som 
människan redan befinner sig i, där varken sammansmältning eller fullkomligt 
avstånd existerar. Den överflödande och sammanhållande kärleken som både 
Isherwood och Keller beskriver är också en viktig del i detta. I enlighet med 
Isherwood ifrågasätter jag tanken att endast det frånvarande kan begäras, den 

 
731 Denna uppfattning ligger nära den som Werner Jeanrond ger uttryck för i Kärlekens teologi, se 

framför allt 37-39. 
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bristcentrerade förståelsen av begäret. Bristperspektivet bygger nämligen på tanken 
att målet för kärleken är tillägnandet eller sammansmältningen. Med det konnektiva 
och apofatiskt relationella perspektivet framträder begäret att tillägna sig, äga, 
smälta samman med som ett destruktivt begär, som ett försök att överträda 
skillnaden. Jag menar därför att den överflödande kärleken, primärt förstådd som en 
relation, istället är ett uttryck för längtan att vara i det efterlängtades närhet, att ha 
en relation, att njuta av den andre, oavsett om det gäller Gud eller människor. 
Bristperspektivet bygger också på en dualistisk idé som på ett absolutistiskt sätt 
skiljer mellan närvaro och frånvaro, inte minst när det gäller det gudomliga. Om 
kärleken är en relation kan den överflödande och sammanlänkande kärleken 
rimligen längta också efter det som finns närvarande, det vill säga efter att 
upprätthålla den relation som är. Utifrån den apofatiska relationaliteten ifrågasätter 
jag Coakleys fastställande av människan som separerad från Gud. Jag menar att 
gränsen mellan skapare och skapat inte är så tydlig, vilket innebär att de inte heller 
kan skiljas åt på det sätt som Coakley anvisar. Människan kan längta efter den Gud 
som hen redan är i relation till. 

Både Isherwood, Keller och Coakley uppfattar människans kärlek som ett svar på 
Guds kärlek till människan. Hos både Keller och Coakley har dock Guds kärlek en 
tendens att framstå som något abstrakt och okroppsligt på grund av den nyplatonska 
strukturen. Påståendet att kärleken är ömsesidig och att Gud älskar i överflödande 
mått gör inte att kärleken blir konkret. Så hur älskar Gud då människan? Är det 
enbart i mystika upplevelser som människan kan ta del av den? I praktiken blir det 
då förbehållet några få att kunna erfara och inte bara höra talas om den. Hos Keller 
finns en öppning för konkretion i och med att hon hävdar att all kärlek är gudomlig. 
Jag menar dock att det först är med ett Isherwoodskt perspektiv som detta får en mer 
konkret betydelse.  

I Isherwoods kärleksförståelse finns ett antal antaganden som kan och bör 
problematiseras. Som jag redan har nämnt innebär exempelvis hennes 
immanentistiska monism att det mänskliga och det gudomliga i sista hand blir 
identiska storheter, liksom att mänsklig och gudomlig kärlek blir identiska former 
av kärlek.732 En sådan reduktionistisk förståelse av kärleken innebär att människan 
aldrig kan hoppas på något annat än det hen har. Attributet ”gudomlig” riskerar i 
slutändan att bli överflödigt. Det ter sig istället nödvändigt att låta Kellers dialektik 
mellan relation och skillnad komplettera Isherwoods perspektiv. Detsamma gäller 
för relationen mellan människor. Utifrån utgånspunkten att varje människa är unik 
i kraft av sin unika livsberättelse är Isherwoods försök att upphäva annorlundaskapet 
oacceptabelt. Keller visar att skillnad inte förutsätter den separation som Isherwood 
är kritisk mot. Likaledes finner jag det problematiskt att kärleksbegreppet domineras 
av den sexuella aspekten hos Isherwood. Utifrån hennes queera horisont är det 
begripligt att sexualiteten intar en särställning, eftersom hon uppfattar sexuellt 

 
732 Camnerin gör en liknande tolkning av problemet med det immanenta gudsbegreppet i Rita 

Nakashima Brocks erosteologi. Camnerin, Försoningens mellanrum, 171. 
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förtryck som det primära problemet. Jag menar dock att den typ av queera analys 
som hon gör leder till en reduktionistisk förståelse av kärleksbegreppet, när det i 
själva verket är en breddad och mer pluralistisk kärlekskonstruktion som är 
nödvändig i den kontext jag skriver i. 

Med detta i minne är ändå Isherwood den som tydligast, genom sitt 
inkarnationsperspektiv, ger uttryck för en teologisk hållning där Gud finns i det 
mänskliga kroppsliga livet. Kärleken är fysisk i meningen att den upplevs i en kropp 
som en interaktion mellan kroppar. Jesu inkarnation visar att det går att hålla, känna 
och erfara det gudomliga men det är inte begränsat till Jesu historiska person. 
Kompletterat med Kellers åtskillnad men inte totala skillnad mellan gudomligt och 
mänskligt kan Gud uppfattas älska människan genom andra människor, utan att den 
gudomliga kärleken för den skull ersätter människan som älskande subjekt. I den 
intima, sinnliga och ömsesidiga relationen, där sexualiteten bara utgör en del, kan 
det gudomliga fortsatt erfaras. Utan att hävda att människan är gudomlig kan man 
då säga att det är erfarenheten av det gudomliga i det skapade som gör det möjligt 
för människan att älska, älska mer och därmed bli mer sant mänsklig. Hoppet om en 
mer kärleksfull värld återstår då.  

I likhet med Keller förstår jag alltså människor som del av varandra, om än inte 
på det fysikaliska och metafysiska sätt som hon menar. Genom att stå i relation till 
varandra blir man del av varandras berättelser och därmed del av varandra. När 
människan älskar förmedlar hen också en berättelse om vem den andre är som blir 
en del av den andres berättelse om sig själv. Detta är det konstruktiva beroende där 
människan blir till i kärlek. Men om kärlek är en relation och det är olikheterna som 
skapar relationen kommer den inte bara att påverka människan utan kräva något av 
hen. Ett vanligt antagande i vår terapikultur är att människan måste älska sig själv 
först för att kunna älska andra på rätt sätt. Det bygger på en ontologisk individualism 
där den enskilda individen existerar före relationen. Med skapelseperspektivet, den 
överflödande kärleken och det konnektiva perpsektivet ställs detta på ända. Som 
barn lär sig människan att älska sig själv inte bara genom att bli älskad av andra utan 
också genom att älska andra. Barnet upplever den erotiska dragningskraften till 
föräldrarna långt innan det är medvetet om sig själv som en person som kan älska 
sig själv. Människan lär sig alltså samtidigt att älska sig själv och andra. Om denna 
process av någon anledning inte fungerade befinner sig även den vuxna människan 
redan i relation till andra och träningen i att älska sig själv och andra måste ske 
synkront. Man kan inte lära sig att älska sig själv utan att bli älskad av andra och 
andra kan inte älska en om man inte älskar dem tillbaka i någon mån. Det är genom 
att älska och bli älskad som man lär sig att älska och den fortsatta förmågan att älska 
sig själv upprätthålls genom att människan står i relation. Kärleken är alltså en 
ständig övning, inte en färdighet man kan uppnå för att sedan utöva. Med Kellers 
processperspektiv inger varje nytt ögonblick en ny chans att lyssna till kärleken som 
kallar och att öva på nytt att älska när människan har misslyckats. För kärleken 
innebär också utmaningar och konflikter. 
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5.7.1 Kärlek och rättvisa 
1960 kritiserade Valerie Saiving den kristna traditionens uttolkning av kristen 
kärlek som självutgivande, eftersom den ledde till destruktivt beroende för kvinnor. 
Det fanns ett behov av att lyfta den kringskurenhet som kopplingen mellan kärlek 
och självutgivelse innebar.733 Saiving ställde sig då i den liberala, existentialistiska 
tradition som pekade på orättvisan i att kvinnor förväntades bära upp samhället 
genom ett reproduktivt arbete, ett kärleksarbete, som inte fick sitt rätta erkännande 
och att de på grund av detta arbete undandrogs möjligheten att förverkligas som 
individer. Begärsteologin kan betraktas som ett svar på denna konflikt mellan kärlek 
och rättvisa. Hur åstadkommer man relationer som gör utrymme för både 
kärleksfullt handlande för den andres skull och för att självet får sin längtan 
tillfredsställd, för omsorg om den andres väl så väl som självets, för både kärlek och 
rättvisa?  

Den svenska statsindividualismen är ett politiskt försök att hantera samma 
konflikt. Ytterst syftar den statsindividualistiska konstruktionen till att göra 
människor oberoende av släkten, vilket fritar människor från ansvar för sina 
släktingar och vänner. Staten tar inte bara det yttersta ekonomiska ansvaret utan 
även det omsorgsmässiga. När den svenska statsindividualismen fungerar som det 
är tänkt, har människor vad de behöver för sin fysiska överlevnad men staten kan 
inte sörja för människors övriga behov, så som det narrativa beroendet och behovet 
av kärlek. Människors behov av dessa kvarstår men inte någon struktur för att sörja 
för dem. Konsekvensen blir andra former av underordning när människors 
konstruktiva beroende inte uppfylls.  

I slutändan återstår alltså i alla mellanmänskliga relationer, förutom i den mellan 
föräldrar och omyndiga barn, i det närmaste enbart en frivillig relationalitet bortom 
både ekonomiska och moraliska tvång. Idén i Sverige om att frivillighet är det 
främsta kännetecknet på kärlek och vänskap bygger på en ontologisk individualism 
där individen föregår relationen och där ett av de högsta värdena är att bevara 
individens oberoende. Det innebär att kärleken i hög utsträckning uppfattas i 
erotiska termer. Det är självets längtan som avgör om relationen ska upprätthållas 
eller inte. Baksidan av den erotiska kärleken är, som Keller och Coakley pekar på, 
en egoistisk grad av självtillfredsställelsen. Den fria viljan att förbli i en relation 
beror på självets egen känsla och i vilken grad människan upplever att hen blir 
tillfredsställd i relationen. Relationen upprätthålls så länge den ger något tillbaka till 
självet. Självet är inte ansvarigt för den andre. Kärlek reduceras till eros, den 
längtande, begärande kraften. Genom att kärleken frikopplas från den osjälviska 
handlingen kommer den att uppfattas som ett känslotillstånd som främst hänger 
samman med fina upplevelser, med kvalitetstid, så som mys, goda samtal, sex, 
trevliga middagar eller resor. När kärleken avlastas från tvång och självutgivande 
belastas den längtande känslan samtidigt med höga förväntningar.  

 
733 Saiving Goldstein, ”The Human Situation”. 
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Samtidigt vet vi att relationer inte fungerar friktionsfritt enbart grundat i att 
personerna älskar varandra. Det beror inte enbart på förtryck, oförmåga eller 
otillräcklig kärlek, det vill säga synd, utan också på att människor är olika och att 
det uppstår konflikter som inte alltid går att lösa, det vill säga människans ändliga 
villkor. Den erostradition som Isherwood står i framstår därför som aningen naiv i 
sin syn på erotisk kärlek som rättvis. Även Keller uppfattar eros som en för 
relationen gynnsam kraft men menar att den behöver balanseras av det agapeiska 
för att inte slå över i egoism. Hur detta ska fungera på en mer jordnära nivå 
preciserar hon dock inte. Definitionen av goda relationer som ömsesidiga och 
rättvisa behöver bli mer konkret och ställas i relation till fler parametrar än eros och 
agape. Att i så hög grad förlita sig på den längtande kärleken innebär nämligen att 
man inte riktigt tar konflikten mellan kärlek och rättvisa, som både Simone de 
Beauvoir och Valerie Saiving beskrivit, på allvar. Erosteologin framstår som alltför 
ensidig i sin betoning av längtan för att kunna lösa konflikten mellan kärlek och 
rättvisa. För Coakley är det moderna rättvisebegreppet en produkt av en sekulärt 
orienterad upplysningstradition och det bör därför inte utgöra orienteringspunkten 
för teologin. Tvärtom kommer den bedjande människans begär till Gud leda hen till 
självutgivande, vilket är en process där det mänskliga rättvisebegreppet inte är 
tillämpligt. Coakley utvecklar istället en kenosisteologi som jag återkommer till i 
nästa kapitel. 

5.7.2 Rättvisa 
Coakley har en poäng i sin kritik av rättvisa som ledord för mänskliga relationer, 
även om jag uppfattar problemet på ett annat sätt än hon gör. Rättvisebegreppet, så 
som det diskuteras i samtiden, är avhängigt av upplysningstraditionens kritik av 
feodala och förtryckande samhällsstrukturer och dess kamp för frihet och likhet 
inför lagen. Rötterna finns i Aristoteles diskussion om distributiv rättvisa, det vill 
säga hur rättigheter och välfärd fördelas på ett rättvist sätt, och retributiv rättvisa, 
hur juridiken ska fungera för att påföljder på olagligt beteende ska bli rättvist. I det 
samtida sammanhanget handlar rättvisa då om att två individer som begått likartade 
förseelser ska få samma straff och att två individer som har likadana behov ska 
bedömas på samma sätt i exempelvis socialförsäkringssystemet, alltså ett 
”(eftersträvat) tillstånd som innebär lika behandling av lika fall eller lika personer i 
fråga om (viktigare) resurser och möjligheter”.734 Att söka rättvisa är att söka 
symmetri. 

Av detta kan det dras två, för saken här, viktiga slutsatser. Det ena är att det inte 
går att sätta likhetstecken mellan kärlek och rättvisa utan en mer ingående analys. 
Rättvisebegreppet är inte direkt applicerbart på mellanmänskliga relationer. 
Rättvisebegreppet reglerar förhållandet mellan staten och medborgarna respektive 

 
734 ”Rättvisa”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 26 augusti 2020, 

https://www.ne.se/ordb%C3%B6cker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=r%C3%A4ttvisa. 
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mellan medborgare utifrån det liberala individbegreppet, det vill säga att alla 
medborgare är likvärdiga inför lagen och staten. Rättvisa relationer har en positiv 
klang men i praktiken möts människor inte som likvärdiga individer inför ett system 
i mellanmänskliga relationer, utan som unika personer med olika förmågor och 
behov. Mellanmänskliga relationer är snarare präglade av människors skillnader, de 
berättelser som gör människor till unika personer. I det förra fallet ska samhället 
skipa rättvisa trots människors olikheter. I det senare är det olikheterna som skapar 
relationerna. För att applicera begreppet rättvisa på mellanmänskliga relationer 
behövs således en specificering av innebörden av begreppet i det sammanhanget.  

Den andra slutsatsen, som kan tyckas självklar, följer på detta och handlar om att 
staten inte kan ägna sig åt kärlek och därmed inte kan förse medborgarna med de 
mellanmänskliga relationer de behöver utöver de överlevnadsmässiga behoven. Det 
demokratiska samhället bygger på att socialarbetaren, juristen och arbetsgivaren gör 
rättvisa bedömningar. Därutöver kan de förväntas uppvisa ett professionellt 
bemötande men relationen är inte ömsesidig och har lite utrymme för den specifika 
personen. Personen möter visserligen en annan person men relaterar knappast till 
denna som en unik person utan som en företrädare för systemet och regelverken. I 
den offentliga omsorgen ges ett större utrymme för mötet mellan människor men 
det faktum att relationen aldrig är frivillig och alltid mellan en beroende, mottagande 
part och en givande, avlönad part reducerar kraftigt möjligheterna till ömsesidighet.  

Trots kritiken av statsindividualismens brister, liksom erosteologins oförmåga att 
tala in i den kontexten, är syftet här inte att avfärda varken frivillighet eller rättvisa 
från den nära relationen. Snarare är frågan vilka resurser teologin har för att förstå 
dessa begrepp på ett sätt som gör att de inte ytterligare spelar en ontologisk 
individualism i händerna och därmed hindrar människan från att leva i sitt 
konstruktiva beroende. En betoning av det erotiska, begärande i kärleken i en 
kontext som den svenska som redan sätter frivilligheten högst riskerar att enbart 
understödja ett negativt frihetsbegrepp. Frihet blir att kunna välja bort när längtan 
inte längre finns. Istället för att ge längtan eller begäret en överordnad roll kan den 
få utgöra en av många aspekter av kärlek. Detta är viktigt eftersom den längtande 
kärleken inte är rättvis i sig och ingen garanti för rättvisa. Rättvisa kräver snarast en 
yttre bedömningsinstans som syftar till symmetri, något som kärleken saknar. 

5.7.3 Dialektiken mellan kärlek och rättvisa 
Diskussionen om kärlek som ett fenomen mellan eros och agape är en viktig del av 
den kristna traditionen men den tycks alltså inte lösa frågan om hur man kan förstå 
beroende i spänningen mellan kärlek och rättvisa. Den är också i hög grad avhängig 
den platonska traditionen och lämnar uppfattningar om kärleken från den hebreiska 
traditionen därhän. Isherwood pekar på vikten av att låta denna komma till tals 
genom sitt dunamis-begrepp. Jag menar att detta förhållningssätt kan tillämpas på 
ett annat sätt genom att de i Bibeln centrala uppmaningarna till kärlek får spela en 
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viktigare roll, vilket leder till att kärleksbegreppet kan bli mer komplext än vad 
eros/agape-dynamiken förmår erbjuda hos Keller och Coakley.  

Ricoeur pekar på att dialektiken mellan kärlek och rättvisa finns uttryckt i 
spänningen mellan den gyllene regeln och Jesu bud att älska sina fiender.735 Det blir 
särskilt tydligt i Lukasevangeliet där den förra (vers 31, här kursiverad) finns 
insprängd i det senare. 

Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar 
er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig 
på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra 
honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som 
är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor skall göra mot er, så 
skall ni göra mot dem. Skall ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också 
syndare älskar dem som visar dem kärlek. Skall ni ha tack för att ni gör gott mot dem 
som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och skall ni ha tack för att ni lånar 
åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få 
samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få 
igen. Då skall er lön bli stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty han är själv god 
mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. (Luk 
6:27-36) 

Den gyllene regeln finns i olika varianter i alla kulturer och bygger vanligen på en i 
antiken utbredd idé om reciprocitet, där den person som mottog något av en annan 
också var skyldig att återgälda det. Här säger Jesus att människor inte bör agera 
utifrån hur andra har behandlat dem, det vill säga genom att utvärdera det som varit, 
utan i enlighet med hur de vill att andra ska agera, i en förhoppning framåt.736 Icke 
desto mindre är det fortsatt fråga om en reciprocitet i meningen en likabehandling 
som syftar till att reglera mänskliga relationer. Det är med andra ord fråga om en 
generell etisk maxim om en reciprocitet som syftar till rättvisa. För att rättvisan 
verkligen ska bli rättvis måste den styras av lagar och regler som den gör sitt yttersta 
för att följa, den måste behandla alla lika och leda till ett slutgiltigt beslut. Rättvisan 
bygger i samtiden därmed på komponenter i det individbegrepp som Keller, 
Coakley och Isherwood kritiserar. Den är avhängig av det som Cavarero uttrycker 
som att ”[e]ach individual, in and of himself, is as valid for one as he is for any 

 
735 Jesu bud att människan ska älska sin fiende behöver inte förstås som ett nytt bud utan snarare som 

en förlängning av budet att älska sin nästa från den hebreiska traditionen. 
736 Robert Tannehill påpekar att Jesu formulering av den gyllene regeln ”turns reciprocity into a 

guide to proactive goodness, free of calculations concerning our past treatment by others”. Robert 
C. Tannehill, Luke (Nashville: Abingdon Press, 1996), 118. Michael Wolter hävdar att den 
gyllene regeln ska förstås som en kritik och ett upphävande av reciprocitetslogiken eftersom den 
frigör det mänskliga handlandet från nödvändigheten att återgälda. Michael Wolter, The Gospel 
According to Luke: Volume I (Luke 1-9:50) (Waco, Tex: Baylor University Press, 2016), 280 f. I 
enlighet med Tannehill menar jag att det trots allt kvarstår en typ av reciprocitet i meningen att 
det fortsatt är fråga om att människans handlande syftar till rättvisa mellan två parter även om det 
inte grundar sig i faktiska historiska händelser utan förhoppningar om framtiden.  
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other; he is equal because he is equivalent”. 737 Det betyder att individer är likvärdiga 
och därmed utbytbara i meningen att utfallet i bedömningen av exempelvis 
sjukpenning beror på om personens omständigheter uppfyller vissa förutbestämda 
krav och inte på vem personen är. Det gör i någon mening människor till 
konkurrenter, dels för att de resurser som ska fördelas inte är överflödande utan 
ändliga, dels för att rättsprocesser alltid ställer två intressen emot varandra. Ytterst 
sett kan relationaliteten med det här perspektivet inte komma ifrån att, som Ricoeur 
uttrycker det, “the feeling of mutual dependence – even of mutual indebtedness – 
remains subordinate to the idea of mutual disinterest”, som i Rawls teori om 
rättvisa.738 I en värld där resurserna inte är överflödande utan ändliga innebär 
rättvisan, tagen för sig själv, ytterst en tävlan som överskuggar det ömsesidiga 
beroendet. 

Kärleken är i viss mening mer komplex och undanglidande och bygger på helt 
andra logiker. Som Keller och Isherwood framhåller kan den vara överflödande till 
sin karaktär och har som syfte att dra människor respektive människor och Gud 
samman. Den överflödande karaktären hos kärleken framträder i Jesu bud att man 
ska älska sina fiender i Lukasevangeliet. Att reagera på våld med att låta sig utsättas 
för mera, eller på stöld med att låta tjuven ta något ytterligare, är inte ett agerande 
som bygger på rättvisa och därmed inte ett förhållningssätt som man kan stifta lagar 
eller skapa regler utifrån. Budet att älska sina fiender på detta sätt är visserligen 
uttryckt genom den litterära tekniken hyperbol, en överdrift som syftar till att få 
fram en poäng.739 Icke desto mindre är den radikala uppmaningen att vara bättre än 
syndaren som bara älskar dem som älskar hen och bara gör gott mot dem som gör 
gott mot hen ett uttryck just för kärlekens överflödande karaktär. Man ska ge mer 
än vad någon rimligen kan förvänta sig och utan hänsyn till rättvisa. Att kärleken 
har en överflödande aspekt är alltså den platonska erostanken inte ensam om att 
uttrycka. 

Är det då tänkbart att förstå dessa två till synes motstridiga logiker dialektiskt, 
det vill säga på ett sätt som gör att de inte sammanfaller men inte heller är helt 
åtskilda? Ricoeur föreslår möjligheten att läsa dem genom varandra, eftersom de 
står sammanflätade i Lukasevangeliet. Den gyllene regeln fungerar enligt det som 
Ricoeur benämner som likvärdighetens logik (the logic of equivalence), medan 
påbudet att älska sin fiende enligt Ricoeur bygger på en annan ekonomi, gåvans, 
som opererar enligt överflödets logik (the logic of superabundance).740 Budet att 
älska sina fiender utsägs i gåvans kontext. Ricoeur betonar i likhet med Keller att 
människan som skapad har fått den största av gåvor, livet, och att allt skapat enligt 
Genesis (1:1-2:4a) är gott. Som skapad är människan också satt bland det skapade. 

 
737 Cavarero, Relating Narratives, 89. 
738 Paul Ricoeur, ”Love and Justice”, i Radical Pluralism and Truth: David Tracy and the 

Hermeneutics of Religion, red. Werner G. Jeanrond och Jennifer L. Rike (New York: Crossroad, 
1991), 196. 

739 Jonathan Knight, Luke’s Gospel (London: Routledge, 1998), 90. 
740 Ricoeur, ”Love and Justice”, 198. 



222 

Därmed är människan, före all etik, i ett beroende av den övriga skapelsen. Det är i 
detta sammanhang av gåva som kärleken till nästan, och därmed också fienden, ska 
förstås. Det kan uttryckas i formen ”since it has been given you, give”.741 ”Eftersom” 
talar om ordningsföljden. 

Som jag redan har varit inne på är det alltså inte rimligt att skapa juridiska lagar 
byggda på kärlekens överflödande logik, eftersom det skulle bli amorliskt. Ricoeur 
talar om att kärleken i den meningen är företisk.742 I juridiska sammanhang är 
likvärdighetens logik – i det här fallet den gyllene regeln – den enda möjliga vägen. 
Ricoeur beskriver det som att det företiska kärleksbudet ”has to pass through the 
principle of morality, summed up in the golden rule and formalized by the rule of 
justice”.743 Men också likvärdighetslogiken riskerar att bli oetisk tagen enbart i sig 
själv, påpekar Ricoeur. Dragen till sin spets landar den i en utilitaristisk tolkning där 
man ger för att den andra ska ge och därför för att själv få. Läst genom de till synes 
absurda uppmaningarna att ge utan att få något tillbaka, att ge till graden av 
självutplåning, kan likvärdighetslogiken skyddas från en ytterlighetstolkning. 
Detsamma gäller för en samtida rättviseregel som ”given over to itself, tends to 
subordinate cooperation to competition, or rather to expect from the equilibrium of 
rival interests the simulacrum of cooperation”.744 Detta ligger nära det som Keller 
beskriver som “a matter of infusing the commandments within the atmosphere of 
the Eros”.745 

Angående ordningsföljden fortsätter Ricoeur: ”According to this formula, and 
through the force of the ’since’, the gift turns out to be a source of obligation”.746 I 
relationen mellan människor uppstår inte rättvisa enbart genom att människor dras 
till varandra. För att rättvisa ska uppstå behövs någon form av åliggande på 
människan. Skapelsens gåva, den gåva som människan med Kellers perspektiv får i 
varje ögonblick, är inte villkorad, eftersom den ges först, men när den har givits 
kommer den med en uppmaning. The lure, som en ”unforcing force”, uppfordrar att 
i nästa ögonblick göra det bästa av det som skapades i det föregående ögonblicket. 
Att the lure inte är en yttre tvingande kraft utan en inre dragningskraft ska inte 
missuppfattas som att den är en känsloimpuls, där människan kan svara på andras 
behov om hen känner för det. Som Keller påpekar blir kärleken egoistisk om den 
enbart utgörs av en passion. Det är därför den kräver en lag, ett kärleksbud. 
Rättvisan kräver något mer än frivillighet. Den uppfordrar att i tacksamhet över 
gåvan ge vidare. Att älska sin fiende är därför den yttersta formen av icke ömsesidig 
handling, där gåvan inte ges tillbaka utan just ges vidare. Vad den dialektiska 
läsningen av kärlek och rättvisa alltså mynnar ut i är att människan måste ha tillit 
till att uppmaningen ”ge, så skall ni få” fungerar, men inte för att hen får tillbaka 

 
741 Ricoeur, ”Love and Justice”, 198. 
742 Ricoeur, ”Love and Justice”, 200. 
743 Ricoeur, ”Love and Justice”, 200. 
744 Ricoeur, ”Love and Justice”, 201. 
745 Keller, On the Mystery, 104. 
746 Ricoeur, ”Love and Justice”, 198. 



223 

från den som hen har givit till, utan för att en sådan praktik i ett större perspektiv 
kommer innebära att någon annan kan möta självets behov när det uppstår i 
framtiden.747 Detta gör människan beroende och sårbar. 

Här kan man invända att denna förståelse av kärlek ligger allt för nära den 
nygrenska agapeiska, självutgivande kärleken. Vart tog längtan vägen? Och riskerar 
inte detta att blunda för Saivings kritik? Jag menar att denna förståelse av 
dialektiken mellan kärlek och rättvisa sätter fingret på den grundläggande sårbarhet 
som kärlekens dynamik innebär för människan, inte minst för den som är 
underordnad av samhällets strukturer. Om det ensidiga rättviseperspektivet blickar 
bakåt för att säkerställa att det som någon annan fått också ska tillfalla självet, så ser 
det ensidiga kärleksperspektivet framåt i hopp om att gåvan ges vidare. Men idealet 
är inte den ensidiga självutgivningen, som i Nygrens agapekärlek eller Coakleys 
kenosis. Idealet, som aldrig kan uppnås fullt, är kärleken läst genom rättvisan. Det 
finns därför en gräns för självutgivandet för människan, när kärleken blir oetisk. Om 
kärlek i första hand är den konkreta relationen mellan ofullkomliga människor är 
detta en svår balansakt. Som Grenholm framhåller har människan aldrig kontroll 
över sina relationer: ”Att inte ha kontroll är att vara sårbar. Om någon drar nytta av 
en annans oförmåga blir sårbarheten utsatthet.”748 Det betyder att sårbarheten kan 
förvandlas till förtryck om den utnyttjas. 

Gåvodynamiken kan illustreras genom att betrakta en relation som inte är 
ömsesidig i meningen jämlik. Den naiva eller romantiserande synen på eros som en 
kraft som leder till rättvisa, det vill säga jämlikhet, i alla relationer kan bero på att 
kärleken framför allt modelleras på relationer mellan jämlika vuxna, ofta 
kärleksrelationer. Genom att använad sig av andra relationer för att förstå kärleken 
får man hjälp att se andra perspektiv. Grenholm framhåller relationen mellan 
modern och barnet, det som jag här omtalar som relationen mellan förälder och barn 
som en paradigmatisk kärleksrelation. Den visar att ömsesidighet och jämlikhet eller 
rättvisa inte är samma sak. Grenholm menar att det är nödvändigt att skilja mellan 
asymmetri och hierarki. Hierarki är en asymmetrisk maktfördelning.749 Det finns 
delvis i relationen mellan förälder och barn.750 Men det finns också andra 
asymmetrier, det vill säga skillnader utan hierarki, så som ålder och erfarenhet.751 
Det är en typ av asymmetrier som inte går att komma bort ifrån, även när barnet 
blivit vuxen och maktbalansen förändras. Ändå kan relationen vara ömsesidig i den 
mening som Heyward definierar som att ”both are growing and changing in relation 

 
747 Framtidsorienteringen fortsätter i verserna efter budet att älska sin fiende i Luk 6: ”Döm inte, så 

skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall 
ni bli frikända. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. 
Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.” 

748 Grenholm, Moderskap och kärlek, 169 f. 
749 Grenholm, Moderskap och kärlek, 155. 
750 Det är inte bara föräldern som har makt över barnet utan också tvärtom, om än inte på samma sätt. 

Föräldern känner inte alltid längtan till sitt barn. Man kan också känna sig utsliten av alla krav 
som barnet ställer på en, krav på ens kropp, ens engagemang, ens sömn. 

751 Grenholm, Moderskap och kärlek, 180. 
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to each other”.752 Enligt Grenholm är det därför utmärkande just för föräldra-
barnrollen att den varken är hierarkisk eller jämlik.753 Man skulle kunna formulera 
det som att den är paradigmatisk för kärlekens uppgift att ge gåvan vidare.  

Jag skulle också vilja dra detta ett steg vidare och hävda att asymmetrier, i 
meningen skillnad utan hierarki, finns i alla relationer, eftersom människor är unika 
och apofatiskt olika varandra. Symmetri i meningen jämlikhet, rättvisa och 
maktbalans finns i relationer i den mån man inte utnyttjar varandra i en 
vänskapsrelation eller är exempelvis lika ansvariga för barnen i en kärleksrelation. 
Relationen är då symmetrisk för att parterna är utbytbara mot varandra, som i en 
viss typ av liberalt individbegrepp. Detta är viktigt för att inte destruktivt beroende 
ska uppstå. Men en relation är inte symmetrisk därför att hierarkisk makt inte präglar 
den. Den är asymmetrisk på andra grunder, nämligen på grund av den narrativa 
uniciteten som skapar den specifika relationen och i den meningen är människor 
inte utbytbara. Människors olikheter innebär också att man har olika behov, styrkor 
och svagheter. Därmed måste man förhålla sig olika till varandra. Ändå kan den 
vara ömsesidig om man som Heyward och Isherwood framhåller växer och 
utvecklas i relation till varandra. Detta är avgörande för att inte underordning på 
grund av ouppfyllda konstruktiva behov ska uppstå. Detta resonemang förändrar 
radikalt förutsättningarna för hur ömsesidighet kan förstås, det vill säga inte som 
ömsesidig rättvisa utan som ömsesidigt engagemang, där gåvan inte enbart ges 
tillbaka utan också ges vidare i asymmetriska relationer. 

Jag menar alltså att Keller, Isherwood och Coakley gör en viktig poäng när de 
framhåller längtan i kärleken så att kärleken kan vara ömsesidig istället för ensidigt 
självutgivande. Det är dock viktigt att längtan inte är ett begär att äga eller smälta 
samman med utan efter att vara i relation som unika personer som kan njuta av 
varandra. Man kan därför längta även efter det som är närvarande, det vill säga efter 
fortsatt relation. Längtan efter relation pekar också på att kärleken först och främst 
utgörs av den konkreta relationen, och inte av en ontologiskt bestämd idé, och därför 
tar sig många olika uttryck. Det innebär också att längtan inte alltid ingår i kärleken. 
Det erotiska perpsketivet på kärlek verkar inte bara vara modellerat på relationen 
mellan jämlika vuxna utan också på den nära relationen, den där man är engagerade 
i varandra. Det utgör ett vidare problem om man överhuvudtaget ska kunna tala om 
att älska sin nästa eller fiende. Jesus säger att det innebär att man älskar också dem 
som inte älskar en själv, det vill säga dem som det inte finns någon erotisk ömsesidig 
dragningskraft till. Vem längtar efter den fattige, den smutsige, den illaluktande 
människan? Vem längtar efter den krävande, den ensamme, den socialt 
inkompetenta människan? Det blir nödvändigt att förstå kärleken på ett mer 
pluralistiskt sätt än som begränsad till eros och agape, även om agape ger utrymme 
för förpliktigandet i relationen. Det blir tydligt att kärlek är en unik relation som 

 
752 Heyward, Touching Our Strength, 35. 
753 Grenholm, Moderskap och kärlek, 156. 
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ibland rymmer längtan, ibland inte. Det gäller även i den ömsesidiga relationen, där 
det ibland uppstår tillfällen när längtan saknas.  

Att kärlekens dynamik innebär en särskild form av rättvisa där man älskar för att 
man först har blivit älskad innebär att människan blir ett eget älskande subjekt 
eftersom hen blir älskad. Genom att älskas och älska tränar man sig i kärlek. I den 
meningen är kärleken en gåva från Gud som lockar fram människans egen kärlek. 
Eftersom människan, mitt i sin syndfullhet, har en relation till Gud kan människan, 
mitt i sin syndfullhet, älska. Denna form av kärlekesförståelse menar jag är bättre 
ägnad åt att motverka den ontologiska individualismen som är framträdande i det 
svenska samhället, liksom idén om kärleken som frivillighet som hänger samman 
med den, än den betoning av eros och begär som finns hos Keller, Coakley och 
Isherwood. I nästa kapitel undersöker jag hur deras frigörelsestrategier, trots detta, 
kan bidra till en mer relationellt orienterad frigörelse till konstruktivt beroende. 
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6 Förändring, frigörelse, frälsning 

Inom feministisk teologi är frälsning inte bara en fråga om livet efter detta. Snarare 
ligger betoningen på frigörelsen i det innevarande livet, vilket förskjuter ramarna 
för det eskatologiska tänkandet. Under feministteologins andra våg pågick en 
radikal kritik och bearbetning av de centrala kristna dogmerna, vilket i eskatologiskt 
hänseende innebar en stark betoning av gudsrikets immanenta karaktär och en ny 
förståelse av vad en tillvaro post mortem skulle kunna innebära. Detta var 
konsekvenser av kritiken av ontologisk dualism, som jag tidigare diskuterat i kapitel 
3. Rosemary Radford Ruether uttycker en uppfattning som grundar sig i 
processteologin och som är relativt utbredd bland feministteologer. Hon betonar att 
den mänskliga döden är den slutgiltiga slutpunkten för individen: 

At the same time, we are upheld and sustained by a larger matrix of life and renewal 
of life. Everything that lives and dies goes back into this matrix and is reborn in and 
through it. Our dreams and accomplishments live on through the collective memory 
of our communities through which insurgent hope is continually reborn. In ways that 
we can neither understand nor guarantee, this matrix of life and the renewal of life 
are also God for us and with us.754 

 
Det finns alltså inget eftervärldsligt hopp för den enskilda individen, enligt Ruether, 
men det hindrar inte att det finns ett slags vidare hopp genom att människan hör till 
alltets helhet som innesluts i Gud. Detta hänger samman med övertygelsen om att 
gudsriket, det vill säga rättvisan, måste realiseras i den innevarande världen. 

Det immanenta eskatologiska perspektivet i feministisk teologi tar ofta spjärn mot 
vad som uppfattas som en upplysningsbaserad idé om utveckling och 
framåtskridande och utmanar det progressivistiska antagandet att människan i första 
hand är en ekonomisk och teknologisk varelse som strävar efter oberoende. 
Coakleys, Kellers och Isherwoods mål med frigörelsen är inte en negativ frihet, 
frihet från, utan blomstrandet i meningen att frodas, trivas, växa och utvecklas i 
relation. De framhåller att människan är en relationell och andlig varelse och att 
målet för frigörelsen bör stå i överensstämmelse med detta. På olika sätt framhåller 

 
754 Rosemary Radford Ruether, ”Eschatology in Christian Feminist Theologies”, i The Oxford 

Handbook of Eschatology, red. Jerry L. Walls (Oxford: Oxford University Press, 2009), 12, 
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195170498.001.0001/oxfordhb-
9780195170498-e-19. 
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de frigörelsen som en reparation av söndertrasade relationer, det vill säga ett arbete 
mot syndens konsekvenser. Det ger en teologisk och existentiell dimension åt målet 
för frigörelsekampen, en dimension som det hittills har varit svårt att ge röst åt i det 
politiska samtalet i Sverige, där ekonomisk och politisk jämställdhet jämte 
erkännande av olika grupper varit de huvudsakliga frågorna på dagordningen. 
Blomstrandet förutsätter en frigörelse men har till skillnad från den existentialistiska 
feminismen inte oberoende som det överordnade syftet med mänskligt liv.  

Genom att ställa frågorna ”Varför får inte alla människor blomstra?” och ”Hur 
ska vi ge möjlighet åt alla människor att blomstra?”, blir det tydligt att underordning 
inte bara uppstår när människor underordnas ekonomiskt och politiskt, och därmed 
har exempelvis en sämre levnadsstandard och saknar representation i demokratiska 
instanser. Underordning uppstår också när relationella och andliga dimensioner blir 
eftersatta, eftersom det hindrar människor från att blomstra. Ur den här 
avhandlingens perspektiv är det då fråga om att människor inte får delar av sitt 
beroende uppfyllt.  

I det här kapitlet undersöker jag hur Keller, Coakley och Isherwood uppfattar 
frigörelse och frälsning och vilka strategier de menar leder dit. Det sker mot 
bakgrund av de tre föregående kapitlens slutsatser gällande dualismkritiken, 
liberalismkritiken och kärleksbegreppet. Detta kapitel utgör därför en slags håv för 
att samla och tydliggöra de förutsättningar som jag etablerar i avhandlingen för den 
teologiska konstruktionen i slutkapitlet. Diskussionen av Coakleys strategi är 
påtagligt längre än av de övriga två. Jag finner det motiverat, eftersom jag på grund 
av min omfattande kritik av Coakley inte använder henne positivt i lika hög grad 
som de andra i slutkapitlets diskussion. Detta ger jag alltså skäl för i det här kapitlet. 

6.1 Att queera heteropatriarkatet 
– det dikotoma begärets uppbrott 

I föregående kapitel framkom det att ömsesidigheten utgör riktmärket för 
Isherwoods begrepp om relationell frigörelse och blomstrande. Det är i en 
förverkligad ömsesidighet som rättvisa och frihet från underordning kan iscensättas, 
där var och en har möjligheten att bli ”more of ourselves”.755 Detta mål omtalar hon 
också i termer av ”life in abundance” och att uppnå ”full humanity”.756 I kapitel 3 
pekade jag på att Isherwood lokaliserar den huvudsakliga orsaken till att människor 
inte kan vara sina autentiska själv i dikotoma struktureringar av världen. I 
eskatologiskt hänseende godtar hon alltså Ruethers problembeskrivning: 
isärhållandet mellan en innevarande och en efterkommande tillvaro motverkar 
frigörelsen. Som jag har visat pendlar Isherwood mellan att låta kön respektive 

 
755 Isherwood, The Fat Jesus, 100. 
756 Isherwood, The Fat Jesus, 6, 7. 
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sexualitet utgöra den avgörande dikotoma faktorn men genom sin queerteologi 
försöker hon adressera de båda faktorerna gemensamt. Heteropatriarkatets dikotoma 
norm för kön och sexualitet är vad som hindrar frigörelsen men alla former av 
isärhållanden behöver upphöra. Mångfald är det enda tillstånd som kan göra 
jämlikhet möjlig, ett tillstånd som också inrymmer det gudomliga: ”The dynamic 
life force which is the divine erupts in diversity and the energy of it will not be 
inhibited by laws and statutes, shapes and sizes.”757 Isherwood tänker sig en 
pluralistisk tillvaro som just växlande och därmed är den enligt henne per definition 
frigörande. Isherwoods föreställning om den frigörande pluralismen hör hemma i 
queerteorins föreställning om människans ständiga föränderlighet. Robert Goss 
uttrycker det som att ”[q]ueer theory is a set of ideas based around the notion that 
identities are not fixed and do not entirely determine who we are”.758 Verkligheten 
är föränderlig och det möjliggör en rörelse mot frigörelse. “It is important to realise 
that there is no fixed and pre-ordered place to which we move; it is rather the ability 
to move, to change, to incorporate that is the vital part for theological thinking that 
is meant to change the world.”759 

I kapitel 4 blev det också tydligt att Isherwood anser att heteropatriarkala normer 
samverkar med kapitalistiska strukturer så att det kapitalistiska förtrycket och det 
heterosexuellt organiserade livet förstärker varandra. Kapitalismens fjättrande av 
begäret i en slags ständiga loopar av begär, tillfällig tillfredställelse, besvikelse och 
återuppväckt begär lovar människan en mening men en mening värd namnet kräver 
en återupprättad relation till det äkta begäret. Ett samhälle fritt från underordning är 
därför inte möjligt om heteronormen med det könsbinära begäret kvarstår som den 
övergripande värderingsstrukturen. Det är alltså inte nog att de grupper som inte 
identifierar sig med normen ska beredas samma rättigheter som heterosexuella, det 
vill säga inkluderas i det rådande systemet, så som ett liberalt perspektiv förespråkar. 
Då frigörelse för queera människor aldrig kan uppnås inom ramen för en 
heterosexuell normativitet krävs ett brott med denna, ”the queering of 
heteropatriarchy”.760 Därmed uppmanar Isherwood till ett allmänt queert beteende. 
Isherwood efterfrågar därför ett upphävande av alla normer gällande kön och 
sexualitet.761 Hon drar queer till sin spets och hävdar att frigörelse kräver ett 
normlöst samhälle, där sexualiteten är totalt fri och sexuella identiteter helt upplösta. 
I ett sådant samhälle finns det inte utrymme för tvåsamhet, eftersom den är 
ofrånkomligt sammanlänkad med heteropatriarkala strukturer.  

 

 
757 Isherwood, The Fat Jesus, 100. 
758 Robert E. Goss, Queering Christ: Beyond Jesus Acted up (Cleveland, Ohio: The Pilgrim Press, 

2002), 226. 
759 Isherwood, ”A Response to Adrian Thatcher”, 27. 
760 Isherwood, The Power of Erotic Celibacy, 116. 
761 Isherwood, ”Fucking Straight and the Gospel of Radical Equality”, 52 ff. 
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6.1.1 Strategier för frigörelse 
Den inomvärldslig frälsning skänks inte  människan av en extern gudomlighet: “The 
amazing revelation of Christianity is not that one man was divine and brought 
salvation but rather that all people are called to be so – to god themselves in relation 
and thereby transform and expand reality.”762 Det normlösa tillståndet är alltså ett 
gudomligt tillstånd som människan skapar. Den erotiska kristologin med den 
begärande kraften utgör vägen till frigörelse eftersom den ”encourage the full 
becoming of the divine incarnate in the bodies of women”.763 Gud inkarneras i allt 
som strävar mot att upprätta denna ömsesidiga kraft. Avgörande för detta är att 
kvinnor utövar sin makt att välja sitt agerande så att de kan resa sig ur en 
offerposition och blir subjekt. ”By acting with dunamis we, just like Jesus, act from 
both our human and divine elements” och då kan var och en bli ”an erotically 
engaged, relational yet autonomous human/divine mature person, fully 
embodied”.764  

Föregående kapitel visade också att det bakom heteronormativitetens och 
kapitalismens förslavande av begäret finns ett gott, ursprungligt begär. Detta begär 
är ”the force that draws us out toward others and the planet and in so doing spurs us 
on to find answers to all that divides and cripples us”.765 Den möjlighet som 
människan har att frigöra begäret är alltså att rikta det mot andra människor istället. 
Ömsesidigheten är lösningen på begärets fångenskap. ”Not surprisingly, then, I wish 
to suggest desire itself as the place to begin to challenge capitalism, that beast of 
heteropatriarchy.”766 Precis som hos Coakley finns det en idé om ett autentiskt och 
gott begär som är nyckeln till frigörelsen.767 Hos Isherwood är det dock den utlevda 
sexualiteten som leder till frigörelse. Eftersom detta begär är gudomligt sökes alltså 
det gudomliga i njutningen. Begäret syftar således till bättre relationer mellan 
människor. Enligt Isherwood är den sexuella relation som eftersträvas inte bara en 
överenskommelse mellan oberoende individer utan ömsesidig i den meningen att 
den innebär att människor är passionerat engagerade i varandras möjligheter att 
blomstra som människor, alltså en ömsesidig relation. Därför rör det sig här om 
motsatsen till den kommodifiering av relationer som Isherwood anser är utmärkande 
för samtiden. Till denna kommodifiering hör även äktenskapet i den kristna 
traditionen, eftersom det gör den sexuella relationen till en del i ekonomiska 
överenskommelser och därmed fetischerar det till en handelsvara, vilket bidrar till 
att kontrollera kvinnor.768 

Enligt Isherwood är det sexuella befriande begäret intimt sammankopplat med 
spiritualiteten: ”[T]hat is to say that somewhere underneath the layers of sanitization 

 
762 Isherwood, ”A Response to Adrian Thatcher”, 26. 
763 Isherwood, The Fat Jesus, 117. 
764 Isherwood, The Fat Jesus, 118. 
765 Isherwood, ”Embodying and Emboldening our Desires”, 169 f. 
766 Isherwood, The Power of Erotic Celibacy, 122. 
767 Isherwood, The Power of Erotic Celibacy, 125. 
768 Isherwood, The Power of Erotic Celibacy, 99. 



231 

there may still lurk the essential truth that eroticism and religion are on the same 
track and that giving space to spirituality heightens erotic desire, which is precisely 
what it should do rather than suffocate it.”769 Grundantagandet att spiritualitet och 
sexuellt begär är tätt sammanlänkande delar således Isherwood med Coakley. Men 
medan Coakley vill kanalisera denna i bönen intensifierade sexuella medvetenhet 
menar Isherwood att sexualiteten vanligtvis bör levas ut. Orgien har ett religiöst 
ursprung och den kan fortsatt ha en sådan koppling, eftersom den river gränser och 
leder människan till en enhet bortom individualistisk separation.770 Som 
kristendomen nu ser ut går den istället individualismens ärenden i sina försök att få 
kontroll över människor, vilket också visar sig i att den har försökt trycka tillbaka 
det orgiastiska i liturgin.771 

Kontrollen av kvinnors kroppar sker i ett samspel mellan kapitalistiska strukturer 
och heteropatriarkala normer. Kvinnor internaliserar idealet av den erotiskt 
attraktiva kroppen som smal och vacker. Att ta tillbaka kontrollen över sitt sexuella 
begär och begäret till mat är nödvändigt för att bli ett sant själv som känner sig 
hemma i sin kropp och fattar beslut över sitt eget liv. Även om den kristna 
traditionens kropp/själ-dualism och kyrkofädernas asketiska arv bidragit till denna 
kroppssyn i det västerländska samhället enligt Isherwood, menar hon att den kristna 
traditionen också hyllar maten och ”the sensory pleasures of it as well as the divine 
blessing bestowed through it”, vilket kan utgöra resurser för en frigörande teologi.772 
Israeliternas trohet till Gud belönas med intåget i landet som flyter av mjölk och 
honung. Den messianska festmåltiden är en bild för frälsning som gestaltar den 
jämlika måltidsgemenskapen.773 Vad som krävs är ett återerövrande av ett sensuellt 
förhållningssätt till mat. Höga visan uppvisar detta genom att det sexuella begäret 
och begäret till mat flätas samman. Frukt har en framträdande plats i beskrivningen 
av den sexuella längtan. ”By coupling sex and fruit in this text the author is 
celebrating the life-sustaining aspect of sexuality beyond that of the merely 
procreative and introducing us to the idea that the more tastes, textures and smells 
we encounter the richer life is.”774 På så sätt utmanas den patriarkala ordningen både 
vad gäller kontrollen av mat och sex. 

Den feta kroppen utgör därför ett uppror mot förtryckande normer och 
kapaciteten att göra uppror kan människan finna i  

the Fat Jesus – the one with the flexible edges, edges that are not constantly policed 
by the guardians of improved selves and manicured lives. Signalling that 
vulnerability and not control, softness and not self-censure are central to a Christian 
life may throw light on the worst excesses of secular culture. As followers of Jesus 

 
769 Isherwood, The Power of Erotic Celibacy, 98. 
770 Isherwood, The Power of Erotic Celibacy, 95 ff. 
771 Isherwood menar att det finns spår av orgien i kristen liturgi och tradition, inte minst i nattvarden 

som är den kristna kärleksfesten. 
772 Isherwood, The Fat Jesus, 63. 
773 Isherwood, The Fat Jesus, 39. 
774 Isherwood, The Fat Jesus, 42. 
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we are ‘sensuous revolutionaries’ living our deepest passions and connections in 
order that our free and full embodiment may sing of abundant incarnation.775 

Den feta Jesus, säger Isherwood, är symbolen för den människa som drivs av den 
gudomligmänskliga erotiska kraften dunamis: ”The Fat Jesus would be a call to 
Christianity and to society to heal the split between body and mind”.776 Isherwood 
menar att ätandet i mänsklig kultur länge var en fråga om att bli inlemmad i en 
gemenskap. I och med ett allt mer individualistiskt samhälle har maten reducerats 
till en fråga om den enskilda personens näringsintag och en maktkamp kring denna. 
Att kunna påverka vad människor äter eller inte äter, att de disciplinerar sina 
kroppar, genererar stora summor pengar idag.  

Den kristna traditionen har en motvikt att erbjuda i nattvardsbordets inbjudan till 
gemenskap och tillhörighet. Genom vad Isherwood kallar “dunamis eating”, visar 
kristna på ett annat förhållningssätt som ger en mening radikalt annorlunda än den 
som ges i den destruktiva cirkulariteten mellan kommersiellt väckta begär, tillfällig 
tillfredsställelse och förnyade begär.777 För i den tidiga kyrkan utgjorde nattvarden 
den förmoderna måltidsgemenskap som moderniteten förlorat varför 

the exchange model of a patriarchal society was challenged and the sharing of bread 
and politics ensured that patriarchy would always be challenged through this radical 
sharing. It is here that we are invited to refuse the assimilation of norms and to instead 
find countercultural ways of radical praxis, of living ’as if’, that is to say, as if the 
fullness of divine/human incarnation was enfleshed.778 

Att leva “som om” är på alla områden den strategi som Isherwood förespråkar. Det 
innebär att bryta normerna som om de just nu inte var normer och därigenom 
iscensätta frigörelsen för en stund. Både mat och sexualitet har alltid varit 
omgärdade med strikta normer som gör att man kan peka ut den andre som 
annorlunda. Normerna har varit viktiga eftersom hanteringen av mat och sex 
påverkar hela samhället. Men Isherwood menar också, i Butlers efterföljd, att det i 
utkanterna av diskursen kring dessa normer finns möjligheter att påverka genom att 
agera annorlunda, det vill säga att handla ”som om”. Utkanterna är de mest 
bevakade områdena men det är också där som man kan få till en effekt. Jesu 
inbjudan av de utstötta till måltidsgemenskapen är ett vittnesbörd om hur stor verkan 
normbrytandet just i utkanterna kan få.779 En inkarnatorisk kristendom har därför 
en ”countercultural potential”.780 För att frigörelsen ska bli möjlig krävs det alltså 
att alla människor förändrar sitt begär och det sätt som de organiserar sitt liv på. 
Först när begäret återtas blir sexualiteten helt fri. Detta kräver att alla agerar som 

 
775 Isherwood, The Fat Jesus, 137. 
776 Isherwood, The Fat Jesus, 141. 
777 Isherwood, The Fat Jesus, 136. 
778 Isherwood, The Fat Jesus, 143. 
779 Isherwood, The Fat Jesus, 40 ff. 
780 Isherwood, The Fat Jesus, 99. 
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om det fria samhället redan var en verklighet, vilket bidrar till att samhället närmar 
sig ett tillstånd utan dikotomier och därmed utan underordning. I eskatologiska 
termer handlar det om ett ”redan men ännu icke” och om att gudsriket realiseras 
immanent. 

Återvinnandet av det genuina begäret är dock en komplicerad process. Det krävs 
en djup reflektion över alla ens begär, vilket i sig kräver en gemenskap som ger 
utrymme för en dialog om begäret som inte är genomsyrad av det heteropatriarkala 
tänkandet.781 Eftersom sådana sammanhang är sällsynta menar Isherwood att 
celibatet kan spela en viktig roll när det gäller urskiljningen av olika begär. Ett 
erotiskt celibat handlar om att avstå från att binda sig i kärleksrelationer och därmed  
ställa sig utanför den heteropatriarkala begärsstrukturen, i gemenskap med andra, i 
avsikt att få syn på sina genuina begär.782  Enligt Isherwood kan detta vara 
nödvändigt eftersom det har visat sig svårt att frigöra själva heterosexualiteten från 
det patriarkala då båda bygger på samma logik, dvs binära hierarkiska 
motsatsförhållanden. På så vis kan celibatet bidra till ett överskridande av normer. 
Det kan mot bakgrund av det ovan beskrivna förhållningssättet till sexualiteten 
tyckas märkligt att Isherwood ger sig in i resonemang om de positiva effekterna av 
celibatet. För Isherwood handlar det dock inte om celibat i traditionell mening. Hon 
menar att den ursprungliga betydelsen av celibatär var ogift, inte sexuellt inaktiv, 
och celibatet innebär då att avstå från att ha kärleksrelationer. Utifrån Isherwoods 
utgångspunkt att äktenskapet är ett kapitalistiskt medel för att fostra konsumerande 
människor framstår därför celibatet som en potential för ett, som hon uppfattar det, 
mer relationellt och sitt eget begär mer troget liv.783 Celibatet är alltså inte ett mål i 
sig för Isherwood, utan ett medel för att uppnå en förändring för individ och 
samhälle, och det är inte heller önskvärt att det ska pågå ständigt, utan under en 
begränsad period. Isherwood beskriver detta erotiska celibat som ett slags 
”postmodernt” celibat.784 Celibatet är inte heller något som sker i ensamhet. Istället 
utgör det en anti-individualistisk praktik, då sökandet efter det äkta begäret sker i 
gemenskap. Genom att ta avstånd från tvåsamheten tar människan istället ställning 
för gemenskapen i vidare bemärkelse. En normbrytande sexualitet skakar om den 
sociala ordningen och öppnar upp människan från ett slutet själv till ”gränslös 
relationalitet” och leder därmed människan från individualism till relationalitet. 785 
På så vis frigör den från heteropatriarkatet och kapitalismen.  

Själva betingelsen för frigörelsen hos Isherwood är alltså att den enskilda 
individen återknyter kontakten med sitt själv och dess begär. Hon beskriver detta 
som att återvända hem, med hänvisning till Nelle Morton och hennes paroll ”The 
journey is home”786. Morton var en viktig föregångare i feministteologin redan vid 

 
781 Isherwood, The Power of Erotic Celibacy, 122 f. 
782 Isherwood, The Power of Erotic Celibacy, 126. 
783 Isherwood, The Power of Erotic Celibacy, 119. 
784 Isherwood, The Power of Erotic Celibacy, 124. 
785 Isherwood, ”Fucking Straight and the Gospel of Radical Equality”, 55 f. 
786 Isherwood, The Fat Jesus, 18. 
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mitten av 1900-talet och Isherwood länkar ihop arvet från henne med den egna 
radikala inkarnationstanken. “Incarnation tells us that our bodies are our homes, that 
is to say our divine/human desiring dwelling-places, therefore our christological 
journey i homeward, to the fullness of our incarnation, the co-redemptive, co-
creative reality of our fleshy heaven.”787 

6.1.2 Normlöshet och individualism 
Som Isherwood påpekar stod hennes egen generation av feministteologer på 
barrikaderna för den sexuella revolutionen i västvärlden, för att frigöra sexualiteten 
från dess djupa prägel av skam och skuld och för att kvinnor skulle få makt över 
sina egna kroppar och sin reproduktiva hälsa. I förhållande till tidigare generationer 
av patriarkal teologi som nedvärderat och förtryckt kvinnor, kvinnors kroppslighet 
och kvinnors sexualitet har ett sådant återtagande av den erotiska kraften i vid 
mening – och sexualiteten mer specifikt – varit en nödvändig fas för 
feministteologin och är så ännu i många sammanhang. Som jag redan tidigare har 
påpekat menar jag dock att det queera perspektivet allför ensidigt ser till sexualiteten 
som vägen till frigörelse. 

Dessutom framstår det som en synnerligen individualistisk praktik, trots att den 
syftar till att motverka individualism i meningen social separation. Åter försöker 
Isherwood upplösa en dikotomi genom att välja det som hon uppfattar som den goda 
sidan. Men den gränslösa relationaliteten bygger på antagandet att en människa kan 
relatera till ett obegränsat antal andra människor och ger, åtminstone inte explicit, 
utrymme för att en människa ofta har ett fåtal riktigt nära relationer. Isherwoods 
relationalitet förefaller snarare vara kvantitativ; ju fler relationer en människa har 
desto mer relationell är människan.788 En sådan uppfattning om socialitet leder 
snarare till ytlighet i relationerna än ökad ömsesidighet och närhet, vilket i sin tur 
torde innebära stegrad ensamhet, separation och atomism. Dessutom verkar 
människan ha en handlingsfrihet som strider mot idén om relationalitet som 
ömsesidig. Att handla helt fritt, som om normlöshet rådde, skulle inte ge utrymme 
för några relationella hänsyn. Som jag diskuterade i kapitel 5 kräver ömsesidighet 
som ett kärleksfullt engagemang vissa normer om kärleken inte ska bli amoralisk. 
Kärleken behöver förstås genom rättvisan i form av exempelvis Den gyllene regeln 
och dess norm blir då att ge utan att ha tagit emot i en ömsesidig relation utan att 
istället ge därför att man själv har blivit given. Mot bakgrund av denna förståelse av 
människans konnektivitet och ömsesidighet framstår Isherwoods gränslösa och 
normlösa relationalitet som både ytlig, trivialiserad och separerande på ett sätt som 

 
787 Isherwood, The Fat Jesus, 7. 
788 Möjligen är detta en konsekvens av att det erotiska begäret fått en vidare betydelse och därmed 

anses vara det sätt som människan relaterar till alla människor. Den intima relationen förlorar då 
sitt särskilda värde. 
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riskerar att underblåsa kapitalism och konsumism, vilket är motsatsen till vad 
Isherwood syftar till med sin teologi. 

Det individualistiska i Isherwoods queerteologi framträder också i hennes syn på 
människans handlingsförmåga, eftersom hon tänker sig självet som en autonom 
individ som kan agera enbart utifrån sina egna föreställningar och önskemål om en 
normlös tillvaro. Självet tycks, om än med en viss ansträngning, vara kapabelt att 
urskilja och bryta med de maktstrukturer som det är invecklat i. Detta bygger på en 
hyperkonstruktivistisk begärslogik, det vill säga en idé om begäret på individnivå 
som, om inte momentant viljestyrt, så åtminstone så pass plastiskt att det på längre 
sikt är formbart i enlighet med de personliga värderingarna. Det är en idealism som 
ligger långt ifrån Butlers, som snarare betonar begärets trögrörlighet som en 
konsekvens av dess sociala formering.789 Hållningen att verkligheten i egenskap av 
att vara socialt konstruerad skulle vara mindre ”verklig” eller mer föränderlig och 
att det därmed skulle finnas något genuint och tillgängligt bakom den framstår som 
en märklig kombination av konstruktivism och essentialism.790 Det innebär 
dessutom en ensidig förståelse av makt. Det själv hon tilltalar är ensidigt 
underordnat och det som självet bryter sig loss ifrån är ensidigt överordnat. Därmed 
räknar Isherwood inte med en intersektionell förståelse av makt.  

6.1.3 Normlöshetens konsekvenser 
Utöver dessa anmärkningar finns det två avgörande invändningar mot det normlösa 
samhället, så som Isherwood beskriver det. För det första tycks det undgå henne att 
det normlösa tillståndet både är motsägelsefullt och i sig en norm, och att det därmed 
innebär någon form av över- och underordnade värden. Ett samhälle utan bindande 
normer har som överordnad norm att människor ska vara fria. Det normlösa 
samhället kräver att frihet, i negativ mening, är överordnat allt annat. Detta är en 
omöjlighet eftersom frihet aldrig kan vara absolut fri. Den står alltid i relation till 
andra människors frihet. Därför kommer inte heller fri sexualitet att kunna vara helt 
fri. Om någon vill ha sex med en person som inte vill ha det måste det ju finnas en 
norm om vems frihet som går först. Om inte detta regleras skapas istället normer 
som gynnar dem som kan ta för sig på andras bekostnad. Normer andra än dem som 
har förhandlats fram i samhället kommer då att uppstå. Normlösheten är därmed en 
paradox som inte är möjlig att genomföra. Att som Isherwood kräva normlöshet på 
ett universellt plan, det vill säga även för dem som inte omfattar hennes vision, visar 

 
789 Queerteorin är numera bara löst bunden till Butler och har utvecklats i en mycket mer optimistisk 

riktning än vad som är fallet i Butlers tidiga skrifter som den hämtar sin inspiration ifrån. Icke 
desto mindre framstår Isherwoods utopism som teoretiskt ogrundad. 

790 Isherwoods hållning skiljer sig från nymaterialistiska hållningar som ser ett samspel mellan 
språkets konstitutiva makt och materialitetens. Där lämnas alltså inte utrymme för något äkta 
under föränderligheten. Se t.ex. Sally Haslanger, Resisting Reality: Social Construction and 
Social Critique (New York: Oxford University Press, 2012). 
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också att normlösheten är ett hegemoniskt tillstånd, trots att det är Isherwoods syfte 
att undkomma hierarkier. 

För det andra framstår, i förlängningen av detta, det normlösa samhället som ett 
oerhört ojämlikt samhälle trots att Isherwood hävdar att det ska präglas av jämlikhet 
och frihet från hegemonier. Inga kategorier av sexuella handlingar tycks nämligen 
vara moraliskt felaktiga för Isherwood. Även om det är ett antal mycket specifika 
exempel hon relaterar till hävdar hon att motstånd mot både våldtäkt, pedofili och 
prostitution är uttryck för ”a preconceived set of rules for how sexuality is supposed 
to be expressed and how we are expected to conduct ourselves – which of course 
we do under the influence of Western religion, which is heteropatriarchy.”791 En 
homosexuell våldtäkt kan vara godtagbar eftersom den bidrar till en uppluckring av 
heteronormativiteten.792 Det perspektiv som hon erbjuder innebär istället att “’the 
sexual emerges as the jouissance of exploded limits’, as the queer lurking in all of 
us to challenge limits that are falsely placed and do not allow for the life in 
abundance that the radical gospel declares”.793 Det finns alltså i det normlösa 
samhället inga argument mot sexuella beteenden som samhället nu har enats om 
som oacceptabla och avskyvärda. Ett samhälle som bygger på en total sexuell 
normlöshet kan därmed inte motsätta sig exempelvis pedofili eller nekrofili. 
Isherwoods resonemang tycks vila på uppfattningen att allt som är annorlunda än 
det heteropatriarkala är gott enbart utifrån det faktum att det inte är heteropatriarkalt 
och därmed bidrar till det subversiva. Men som Isherwood själv har upptäckt 
innebär en fri sexualitet inte per automatik att kvinnor frigörs från underordning, 
utan leder till nya underordnande normer.794 Snarare är det ju så att normer och 
hierarkier också finns till för att skydda dem som är mest utsatta, som Coakley 
påpekar. Anledningen till att Isherwood trots detta vidhåller sin ytterlighetsposition 
klargör hon inte.795 

 
791 Isherwood, The Power of Erotic Celibacy, 101 f. 
792 Isherwood gör en tolkning av John Donnes Batter my Heart och menar att när Donne bönfaller 

Gud att illa tilltyga hans hjärta, föra bort honom med våld, fängsla och bryta ned honom så är 
detta visserligen en våldtäktsscen men då det är en homosexuell fantasi om våldtäkt så bör inte 
feministen reagera på detta med avsky. Detta är en form av gudomlig våldtäkt som bryter med 
den normstyrda moralen, ett uttryck för det glädjefyllda gränsöverskridandet som låter individen 
blomstra. Kritiken mot en sådan sexualitet är ett uttryck för impregnering i heteropatriarkala 
normer för förutfattade meningar om vad som är en anständig och korrekt sexualitet. Isherwood, 
The Power of Erotic Celibacy, 101–2. Här skiljer sig Isherwood från exempelvis queerteologen 
Patrick S. Cheng som också framhåller det queera som en uppluckring av gränser men som i 
paulinsk anda ser kärlekens främsta kännetecken som tålamod och godhet och betonar att ”radical 
love is premised upon safe, sane and consensual behavior. Thus, nonconsensual behavior – such 
as rape or sexual exploitation – is by definition excluded from radical love”. Patrick S. Cheng, 
Radical Love: An Introduction to Queer Theology (New York: Seabury Books, 2011), x. 

793 Isherwood, The Power of Erotic Celibacy, 102.  
794 Isherwood och Stuart, Introducing Body Theology, 25. 
795 Edgardh pekar på problematiken i att okritiskt driva mångfald och pluralitet till sin spets med 

hänvisning till Miroslav Volf. Kyrkan måste kunna kritisera det som är destruktivt och inte värnar 
människovärdet för att bevara sin profetiska röst. Edgardh Beckman, Feminism och liturgi, 408 f. 
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6.2 Kontemplation, asketism och social förändring 
I motsats till Isherwood vänder sig Coakley mot den förståelse av eskatologi som 
Ruether framför som gängse inom feministteologin, det vill säga en immanent 
förståelse av frälsning som social rättvisa. Hon förkjuter dock perspektivet en aning. 
Skiljelinjen går inte mellan den innevarande världen och en tillkommande, utan 
mellan den sekulära världen och världen som i relation till Gud förvandlas till 
deltagande i Gud. Som jag redan tidigare har diskuterat är det begäret och 
sexualiteten som är nyckeln till frigörelsen för Coakley, liksom för Isherwood, men 
Coakley intar närmast en motsatt position till Isherwoods. Coakley ser alla sociala 
orättvisor som en effekt av att människan inte kan hantera sina begär på rätt sätt, så 
som begär till sexualitet, makt och ägande. Den som lever ut sina begär oreglerat 
orsakar skada för andra människor. Det som Coakley uppfattar som ett promiskuöst 
leverne är alltså en följd av att människan inte förstår att rikta sitt begär åt rätt håll. 
Det kyska levernet å andra sidan, bär med sig en rening som får konsekvenser för 
det sociala tillståndet.796 När människan i kontemplationen och askesen låter Anden 
rena begären förändras människan till en moraliskt mer duglig person, det vill säga 
att hen förmår handla bättre när hens yttersta mål i alla gärningar är Gud, och därmed 
uppstår social förändring.797 Den försoning som fullbordas post mortem är därmed 
en process som startar i jordelivet. Genom askes och kontemplation öppnar 
människan för Guds förvandling, vilket innebär att människan blir allt mer helig. 
Det kan ske i så hög grad att övergången mellan denna världen och nästa enbart är 
en fråga om gradskillnad. Coakley exemplifierar med Gregorios av Nyssa syster 
Macrina, ”already so holy that she becomes a ’relic’ anticipatorily on her death-bed, 
the continuum between this life and the next is almost complete”. 798 När begäret 
riktas rätt påbörjas alltså processen med individens hinsides frälsning, vilket 
bibringar social förändring. Därför bör inte kontemplationen uppfattas som inåtvänd 
eller asocial: ”For it is a distortion of the intrinsically incarnational and social 
impulse of the practice: here, over time, is the mysterious interpenetration of all 
created life glimpsed and intuited, the ’groaning of all creation’ straining towards 
its final goal.”799 Den immanenta frigörelsen och den transcendenta frälsningen 
hänger därför samman.800  

Coakley beskriver frälsningen i termer av att människan uppnår ”Sonskap”. Hon 
kallar inte detta deltagande i Sonen för gudomliggörelse men beskriver trots detta 
processen i termer som drar åt det hållet. Sonen kan varken begränsas till den 
historiska personen Jesus, enligt Coakley, eller till den uppståndne Kristus. Istället 

 
796 Coakley, The New Asceticism, 131 ff. 
797 Coakley säger inte detta uttryckligen men jag menar att det är en nödvändig slutsats för att hennes 

resonemang ska gå ihop. Om människans rening i bönen orsakar politisk förändring bör det 
rimligtvis bero på att människan tack vare bönen kan handla bättre. 

798 Coakley, Powers and Submissions, 166. 
799 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 84. 
800 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 113 f. 
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menar hon att Sonen är ”the divine life of Christ to which the whole creation, 
animate and inanimate, is tending, and into which it is being progressively 
transformed”.801 Sonen är skapelsen förvandlad. Vidare säger hon om Anden och 
Sonen: “the ‘Spirit’ is that (irreducibly distinct) enabler and incorporator of that 
desire in creation – that which makes the creation divine; the ‘Son’ is that divine 
and perfected creation.”802 Transformationen av människan som inkorporerande 
innebär att människan dras in i en större helhet. Hela skapelsen, som gudomliggjord, 
utgör Kristus. 

Trots detta ligger fokus, som jag redan tidigare har pekat på, på individens 
frälsning hos Coakley. Hennes beskrivning av självet har vissa likheter med 
Isherwoods i det att hon med Butlers uttryck menar att självet är ”performativt”, det 
vill säga blir till genom upprepningen av vissa handlingar och kan förändras.803 Men 
djupast sett, menar Coakley, är inte självet den specifika genderiserade person som 
självet upplever sig som. Vad Coakley kallar för ”the worldly view of gender 
relations”, utgörs av stagnerade föreställningar om vad genus är och hur det 
uppstår.804 Att genus upplevs som något fixt har att göra med att det är fallet, och att 
det behöver renas i kontemplationen för att kunna bli föränderligt. Bönens 
performativitet är vad som transformerar människan. Människan skapades till likhet 
med änglarna, ett tillstånd som inte präglades av den könsbinaritet som, efter 
syndafallet, skapar underordning.805 Den inkorporativa processen innebär att genus 
transformeras så att det blir instabilt och föränderligt, liksom gudskunskapen, och 
inte längre uppfattas som dikotomt av den kontemplerande personen, genom att den 
egna identiteten omformas till likhet med Kristus.806 Den kristna traditionen har 
modellerat genusrelationen binärt och hänfört manligt till gudomligt och kvinnligt 
till skapat, vilket har lett till underordning. Coakley ifrågasätter dock inte skillnaden 
mellan en transcendent gud och det skapade. Den överträdes i inkarnationen men 
kvarstår ändå. En del feministteologer har som motstrategi föreslagit att modellera 
genusrelationen på den andra avgörande skillnaden i kristendomen, den mellan 
personerna i treenigheten, där personerna är olika men jämlika. Inte heller detta 
fungerar enligt Coakley. Istället sker genustransformationen när dessa två skillnader 
korsas, den mellan gudomligt och mänskligt i inkarnationen respektive mellan 
personerna i gudomen. ”Twoness, one might say, is divinely ambushed by 
threeness.”807 Människan är skapad till den treenige gudens avbild och ska 
återupprättas till denna avbild, det vill säga uppnå Sonskap, delta i Kristus och 
därmed ta del i treenigheten som är den yttersta verkligheten. Treheten kan i kraft 
av detta förvandla den tvåhet som är människans fallna verklighet. Genus är 

 
801 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 113. 
802 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 114. 
803 Coakley, Powers and Submissions, 157 ff. 
804 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 54. 
805 Coakley, Powers and Submissions, 163. 
806 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 114 f. 
807 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 58. 
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”differentiated embodied relationship – first and foremost to God, but also to 
others”.808 Genus ska därmed inte uppfattas som ett problem utan som en tillgång 
eftersom Gud ”can remake it [gender] in the image of his Son”.809 Genus är i själva 
verket det medel som människan frälses igenom. Detta innebär att den världsliga, 
fallna förståelsen av genus omarbetas av Gud men att den förkroppsligade 
skillnaden mellan människor inte kommer att utplånas. Genus finns kvar men 
självets förståelse av den förändras.  

Trots de diametralt motsatta positionerna delar Isherwood och Coakley ändå 
föreställningen att det är möjligt att helt ta sig utanför maktmatrisen. Men om 
Isherwood uppfattar frigörelsen som en uppgift helt och hållet för människan att 
åstadkomma så hävdar Coakley att människan inte av egen kraft kan uppnå 
frigörelse, eftersom frigörelsen för Coakley ytterst handlar om en bortomvärldsligt 
fullbordad frälsning och först i andra hand om social förändring. Det primära för 
henne är inte kampen mot förtryck utan föreningen med Gud. Hon förstår det förra 
som en konsekvens av det senare. Bara med denna utgångspunkt menar Coakley att 
det är möjligt att uppnå förändring av självet, eftersom det då finns ett eskatologiskt 
perspektiv som saknas i sekulära förhållningssätt. 

6.2.1 Bön, underkastelse, kenosis 
Anledningen till att bönen och den sociala förändringen är tätt sammanlänkade är 
att kontemplationen skapar en ”radical attention to the ’other’”.810 Coakley menar 
att de senaste decenniernas diskussion om skillnad och erkännandet av den andres 
annorlundaskap inte kan genomföras fullt ut i ett postkolonialt och postkantianskt 
tänkande, eftersom det saknas den kontemplativa praktik som är nödvändig för att 
kunna uppnå en sådan uppmärksamhet och omsorg: 

The moral and epistemic stripping that is endemic to the act of contemplation is a 
vital key here: its practised self-emptying inculcates an attentiveness that is beyond 
merely good political intentions. Its pracice is more discomforting, more 
destabilizing to settled presumptions, than a simple intentional design on empathy.811  

Coakley menar alltså att hennes kontemplativa strategi leder till en mer sann 
uppmärksamhet mot den andre. Eftersom alla människor har någon form av makt 
och begär till makt, ett påstående som Coakley hänför till Foucault, är 
kontemplationen den enda praktik som leder till att människan verkligen handlar för 
den andres skull och kan sträva efter frigörelse.812 

 
808 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 53. 
809 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 55. 
810 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 43. 
811 Coakley, ”Is there a Future for Gender and Theology?”, 55. 
812 Coakley, Powers and Submissions, 34. 
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Frigörelsen måste därför gå via underkastelse (submission). Coakley drar en 
skiljelinje mellan världslig underordning och underkastelse under det gudomliga 
och hävdar att den senare motverkar den förra. Kontemplationen innebär, rätt utförd, 
ett självuttömmande, kenosis, där människan släpper kontrollen och öppnar upp sig 
fullständigt för Gud, ”a practice of ceding and responding to the divine”.813 Enkelt 
uttryckt utgörs den kontemplativa bönen av ”regular silent waiting on the divine”.814 
Den kan också bestå av en upprepad fras, som i tungotalet. Bönen innebär en 
självutplåning (self-effacement) som gör plats för det gudomliga, ”this yielding to 
divine power which is no worldly power”.815 Bara så kan Gud rena människan från 
alla världsliga begär, inte minst begäret efter makt, en process Coakley kallar 
för ”un-mastery”.816 Kenosis är nämligen lika med “a choosing never to have 
‘worldly’ forms of power”.817 Att gå in i en sådan kontemplation är att göra sig 
sårbar, eftersom man helt har givit upp kontrollen och därmed inte vet vart Gud för 
en, liksom att det sannolikt är plågsamt eftersom Gud kommer att lägga ens 
undangömda och omedvetna tankar, känslor och begär i dagen. Ändå är denna 
sårbarhet (vulnerability) helt nödvändig: ”Only, I suggest, by facing – and giving 
new expression to – the paradoxes of ’losing one’s life in order to save it’, can 
feminists hope to construct a vision of the Christic ’self’ that transcends the gender 
stereotyps we are seeking to up-end.”818 Coakley vinnlägger sig om att detta inte ska 
misstolkas för ”this special ’self-emptying’ is not a negation of self, but the place of 
the self’s transformation and expansion into God”.819 Hon framhåller att 
resonemanget bygger på hårfina distinktioner som måste upprätthållas. Sårbar ska 
människan vara inför Gud, inte inför människor som utnyttjar en, vilket gör hela 
skillnaden mellan destruktiv självförnekelse och positiv självutplåning. 

Om en del andra feministteologer, som Daphne Hampson, skyr sårbarheten för 
att den riskerar att befästa kvinnors utsatta situationer som underordnade menar 
Coakley att sårbarhet leder till bemyndigande.820 Att utgå ifrån att kvinnor är 
underordnade och män överordnade är ett dikotomt perspektiv som missar det 
komplexa system som makt utgör. Coakley uppfattar det dessutom som 
problematiskt att denna typ av feminism eftersträvar den makt som män anses 

 
813 Coakley, Powers and Submissions, 34. 
814 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 340. 
815 Coakley, Powers and Submissions, 35. 
816 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 43 ff. 
817 Coakley, Powers and Submissions, 31. 
818 Coakley, Powers and Submissions, 33. 
819 Coakley, Powers and Submissions, 36. 
820 Hampson och Coakley har diametralt olika uppfattningar om kenosis, vilket framgår av deras 

diskussion i Swallowing a Fishbone?. (Coakleys text i detta verk har tryckts om som ett kapitel i 
Powers and Submissions, vilket är den version som jag refererar till.) Daphne Hampson, ”On 
Autonomy and Heteronomy”, i Swallowing a Fishbone?: Feminist Theologians Debate 
Christianity, red. Daphne Hampson (London: SPCK, 1996), 1–16.Detta utbyte har lett till en 
debatt om kenosis funktion i feministteologin. För en noggrann genomgång av denna se Annie 
Selak, ”Orthodoxy, Orthopraxis, and Orthopathy: Evaluating the Feminist Kenosis Debate”, 
Modern Theology 33, nr 4 (2017): 529–48. 
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besitta, när de själva beskriver det som en förtryckande makt.821 Istället kan det 
kristna budskapet förstås som det som ställer den världsliga patriarkala makten på 
ända. Jesu kenosis och sårbarhet som förebild för det sant mänskliga 
kan ”empty ’patriarchal’ values” och därmed ställa underkastelse under den 
gudomliga makten som en garanti mot underordning.822 Detta är vad Coakley 
kallar ”power-in-vulnerability”, ”the willed effacement to a gentle omnipotence 
which, far from ’complementing’ masculinism, acts as its undoing”.823 Det innebär 
“the unique intersection of vulnerable, ‘non-grasping’ humanity and authentic 
divine power, itself ‘made perfect in weakness’”.824 

6.2.2 Det asketiska levernet 
Enligt Coakley sker alltså människans blomstrande genom den kontemplativa och 
asketiska praktiken. Vad som sker är att ”creeds cease to be merely tools of 
judgment, but rather rules of life into which to enter and flourish”.825 Dogmerna 
behöver anta mening för individen och det gör de genom den andliga praktiken: 
“’Orthodoxy’ as mere propositional assent, needs to be carefully distinguished from 
'orthodoxy' as a demanding, and ongoing, spiritual project, in which the language 
of the creeds is personally and progressively assimilated.”826 Det är därför inte bara 
den enskildes praktik, utan det kyrkliga sammanhanget för denna som har betydelse. 
Blomstrandet är alltså inte en fråga om frigörelse från relationer eller normer utan 
snarare ett inlemmande av normerna genom att man underkastar sig ”bodily 
’practices’ in community”.827 Coakley uppfattar därför frihet som följer: 

Thus to bind all one’s desires ’into a tether’ is to move out beyond the false secular 
disjunction between ’libertinism’ and ’repression’, which is based on the presumption 
that freedom is found only by throwing off constraint. It is, in contrast, to re-glimpse 
a vision of ‘freedom’ obtained precisely by specific, freelychosen ascetic narrowings 
of choice, fuelled by prioritizing the love of God.828 

Även om det är Gud som utverkar människans förening med Gud krävs det således 
enligt Coakley en kostsam och arbetsam insats från människans sida i form av 
kontemplation och askes för att transformationen av människan ska bli möjlig.829  
Den patristiska mystiken är del i en helhet där tänkande, bön och kristen praktik inte 
kan skiljas åt. Det betyder att grundvalen i mystiken inte är den individuella och ofta 

 
821 Coakley, Powers and Submissions, 22. 
822 Coakley, Powers and Submissions, 25. 
823 Coakley, Powers and Submissions, 37. Se också Coakley, God, Sexuality, and the Self, 343. 
824 Coakley, Powers and Submissions, 38. 
825 Coakley, The New Asceticism, 125. 
826 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 5. 
827 Coakley, The New Asceticism, 120. 
828 Coakley, The New Asceticism, 142. 
829 Coakley, Powers and Submissions, 37. 
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känsloorienterade upplevelse som modern mystik kommer att betona, där 
erfarenheten utgör mystikens väsen. Snarare än extatiska upplevelser är den baserad 
på den långa, utdragna och prövande väntan på Gud. Ett avgörande mål för Coakleys 
teologi är att tolka den monastiska traditionens asketiska teologi på ett sätt som gör 
den tillämplig för lekmän. Det innebär att det ideal för kyskhet och renhet som i det 
förra sammanhanget reserveras för ett fåtal enligt Coakley bör utgöra normen för 
varje människa. Anledningen till att detta är möjligt är att det inte är avhållsamheten 
i sig som är målet för askesen utan att varje liv, oavsett om det framlevs i tvåsamhet 
eller ensamhet, är präglat av den renlevnad som krävs för att människan ska kunna 
sträva mot och förenas med det gudomliga.830 Den celibatära avhållsamheten är 
därmed inte överordnad det som Coakley ibland kallar för ”married sexuality”.  

Dock är det svårt att exakt avgöra vad Coakley menar med asketism, eftersom 
hon är ovillig att ge det en konkret innebörd i sina texter.831 Vid något tillfälle 
uttrycker hon sig mer konkret och framhåller att det asketiska levernet exempelvis 
innebär att man klär sig anspråkslöst och visar gästfrihet gentemot de fattiga.832 Att 
Coakley är återhållsam i sin utläggning kan delvis förklaras av att asketismen enligt 
henne hänger samman med kontemplationen och att det därmed är en personlig 
praktik som utvecklas och tar form i relation till det personliga bönelivet. Det tycks 
i alla fall vara vad hon menar när hon säger att ”a right understanding of the relation 
of sexual desire and desire for God might only be available to those who had already 
stayed the course of prayer and ascetic practice through many a shoal of danger and 
difficulty”.833 Ändå är det för det här sammanhanget nödvändigt att försöka 
precisera något av vad asketismen innebär hos Coakley.  

För det första är Coakley noga med att göra en negativ definition, det vill säga att 
tala om vad asketism inte är, eftersom hon menar att moderniteten medfört en 
förvanskning av begreppet. Asketism handlar inte om att undertrycka eller förtränga 
sina begär, hävdar Coakley.834 I sin ordlista i God, Sexuality, and the Self definierar 
Coakley däremot asketism mycket kort som ”a programme of discipline and self-
denial (Greek askesis, ’exercise, training’)”.835 Det kan tyckas som att Coakley säger 
emot sig själv när hon talar om askesen som självförnekelse och samtidigt hävdar 
att det inte handlar om att undertrycka begär. Coakley hävdar dock med emfas att 
så inte är fallet, eftersom begäret erkänns och kanaliseras i självförnekelsen.836 En 

 
830 Coakley, The New Asceticism, 124. 
831 I sin bok om asketism hävdar Keller att syftet med boken är “defining and thinking about these 

two topics [desire and asceticism] and their relation: this project animates the volume as a whole, 
and is repeatedly returned to throughout it”. Trots det förblir det oklart exakt vad Coakley menar 
med asketism. Coakley, The New Asceticism, 4. 

832 Coakley, The New Asceticism, 122. 
833 Coakley, The New Asceticism, 101. 
834 Coakley, The New Asceticism, 12 f. 
835 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 345. 
836 Som jag tidigare nämnt hävdar Coakley i relation till Freud att hans idé om att begäret efter Gud 

egentligen skulle vara ett sexuellt begär förhåller sig tvärtom, så är det sexuella begäret i grund 
och botten är ett begär efter Gud. Här menar hon dock att hon ansluter sig till den sene Freud som 
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sådan sublimering av begären är nödvändig för att människor ska kunna leva 
tillsammans och därför varken onaturlig eller skadlig. För Coakley utgör detta en 
medelväg mellan libertinism och repression men det är trots det en mycket krävande 
väg.  

Istället handlar det, som jag tidigare berört, om att uppnå ”[a] balanced and right-
directed desire”.837 Det är alltså syftet med begäret som är avgörande, det som 
Coakley uttrycker som skillnaden mellan att vara ”a ’Pleasure-lover’ or a ’God-
lover’, that is, to make a choice about what the final telos of one’s desire is”.838 
Bakom Coakleys resonemang ligger den augustinska dikotomin mellan nyttjande 
och njutning, uti och frui. Den som njuter något världsligt är en ”njutningsälskare”, 
som Coakley kallar det, och det står i motsats till att vara en ”gudsälskare”, som 
endast njuter det högsta, Gud, och istället nyttjar det världsliga, ytterst sett för att 
komma närmare det gudomliga. Vad celibatet eller den sexuella askesen bygger på 
i Augustinus platonska tradition är alltså inte en föreställning om det materiella eller 
det sexuella som ont i sig. Istället rör det sig om en uppfattning om att den fysiska 
sexualiteten inte besitter möjligheten att leda till några högre syften än själva 
njutningen i sig.839 Så länge sexualiteten hanteras medvetet och inom de rätta 
ramarna kan den därför utövas, det vill säga om den har rätt proportioner, sker inom 
ramen för att den är en del av det grundläggande begäret som är riktat mot Gud och 
med det yttersta målet att människan och människans begär ska transformeras, utgör 

 
hade omvärderat sexualitetens angelägenhet från ett trängande behov till något som människan 
kan kanalisera för andra syften, det vill säga sublimera.  

837 Coakley, The New Asceticism, 10. 
838 Coakley, The New Asceticism, 30. 
839 Daniel Boyarin menar att Platons förståelse av begäret i Gästabudet är än mer radikal än vad det 

vanligen framställs som och han vänder sig därför mot både Anders Nygrens och Michel 
Foucaults tolkningar. Nygren ser platonsk kärlek som en kombination av innehållen i Pausanias 
och Diotimas/Sokrates tal, och anser att Pausanias himmelska kärlek är detsamma som platonsk 
kärlek. Han erkänner därför inte att den fysiska kärleken är en del av Pausanias ideal. Foucault 
skiljer inte heller mellan de två föreställningarna men menar istället att den fysiska kärleken till 
pojkar används och formeras i den platonska askesen. Enligt Boyarin är Platons uppfattning 
begränsad till den som uttrycks med Diotimas och Sokrates röster. I motsats till Pausanias, som 
skiljer mellan den vulgära och den himmelska kärleken, och på så sätt ger utrymme för en viss 
fysisk sexualitet som det första steget i klättringen mot den himmelska kärleken, menar Platon 
därför att utövandet av den fysiska sexualiteten inte kan ha något utrymme i kärleken, enligt 
Boyarin. Med andra ord, vad Platon gör är att han motsätter sig den athenska (av Pausanias 
representerade) hållningen om att uppnåendet av Eros innebär ett stigande från kärlek till en 
individ i fysisk sexualitet, till kärleken till människan i allmänhet, till kärlek till kärleken. För 
Platon kan den fysiska kärleken inte leda till något annat än njutningen i sig, dvs inte leda bortom 
sig själv. Daniel Boyarin, ”What Do We Talk about when We Talk about Platonic Love?”, i 
Toward a Theology of Eros: Transfiguring Passion at the Limits of Discipline, red. Virginia 
Burrus och Catherine Keller (New York: Fordham University Press, 2006), 3 ff. 



244 

den inte ett hot mot människans frälsning. 840 Det är den långsiktiga vinsten, ”the 
long haul” som avgör värdet av sexualiteten.841  

6.2.3 Sexualitet, njutning och lidande 
Enligt Coakleys beskrivning framstår alltså det nuvarande tillståndet för mänsklig 
sexualitet som binärt, det vill säga att människor antingen lever i total sexuell frihet 
eller undertrycker sexualiteten. Vad Coakley åsyftar med sexuell frihet eller 
libertinism verkar vara all form av sexualitet utanför äktenskapet. Genom att 
framställa det som att den nuvarande situationen utgörs av två extrema poler vill 
Coakley få det att framstå som att asketismen är en form av medelväg. Detta är i 
själva verket ett sätt att förskjuta skalan. Coakleys definition av libertinism befinner 
sig för de flesta människor i en svensk kontext inte i ytteränden utan långt in på 
skalan och därmed går asketismens angivna medelväg inte i mitten.  

Dessutom är idén om att regelmässigt begränsa sin sexuella aktivitet i syfte att 
uppnå ett högre andligt mål en hållning som tycks godta utgångspunkten för den 
förståelse av sexualitet som Coakley själv vänder sig emot, det vill säga att all form 
av sexuell återhållsamhet skulle vara skadlig för personen. I båda dessa hållningar 
framstår det som att människan i första hand är en sexuell varelse, vars hela tillvaro 
präglas av sexuell åtrå och sexuella beslut. Avstående är då något som människan 
gör aktivt och motvilligt men mot en uträknad vinst, vilket också i hög grad 
beskriver Isherwoods position. Jag anser inte att detta är en rättvisande beskrivning 
av sexualitet. Snarare tycks sexualiteten utgöra en av många dimensioner av det 
mänskliga livet, för en del en väldigt stor, för andra mindre och för vissa asexuella 
ingen alls. Diskussionen ovan av Isherwoods hållning visar att sexualiteten måste 
vara reglerad men att asketismen skulle vara det enda avvägda sättet att reglera den 
framstår som orimligt. Valet står därmed inte mellan asketism och repression, som 
Coakley låter påskina. 

Den dikotoma förståelsen av sexualitet tar sig också uttryck i Coakleys dikotomi 
mellan att vara ”gudsälskande” och ”njutningsälskande”. Det framträder inte minst 
när Coakley degraderar den mänskliga sexualiteten till att som bäst vara uttryck för 
självupptagenhet eller självbekräftelse när hon talar om “the mutual narcissism of 
even the most delighted of human lovers”.842 Men sexualitet kan ha fler dimensioner 
är den kroppsliga njutningen, som Isherwood påminner om. Engagemanget i den 
andre och relationsbyggandet hänger samman med sexualiteten. Men hos Coakley, 

 
840 Coakley betonar askesen som en begärsterapi. I ett svenskt sammanhang har Karin Johannesson 

framhållit askesen som en vidare företeelse, det vill säga som en beteckning för alla former av 
andliga övningar. Karin Johannesson, Helgelsens filosofi: Om andlig träning i luthersk tradition 
(Stockholm: Verbum, 2014). 

841 Denna föreställning om gudsälskaren som står i kontrast till världen finns i ett svenskt 
sammanhang representerad i tidskriften Pilgrim som arbetar för att människor ska nå andlig 
mognad på ett sätt som ligger nära Coakleys. Svalfors, Andlighetens ordning, 63 f, 68. 

842 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 24. 
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som drar en skarp gräns mellan skaparen och det skapade, förstås både sexualiteten 
och relationsbyggandet som något som inte leder bortom sig själv till det verkliga 
målet. Det gudomliga finns inte i mellanmänskliga relationer om inte människan 
genom askesen släpper in Gud där. Att älska det skapade står därmed i kontrast till 
att älska Gud. Att Gud måste vara det yttersta målet för begäret innebär också att 
begär som inte är direkt destruktiva ändå i någon mån utgör en synd eller förslösning 
utan den gudomliga inramningen. En konsekvens av detta är att människor som inte 
har en gudstro är dömda att enbart ha destruktiva begär.  

Orsaken till att Coakleys teologi leder till en så ensidig förståelse av begäret är 
att begäret till det skapade inte besitter ett inherent värde utan utgör ett medel för ett 
högre syfte än det kroppsliga livet. Här har Nygren, trots rättmätig kritik mot honom, 
en viktig poäng, när han vänder sig emot att människan kan stiga mot det gudomliga 
genom att använda sig av det världsliga som ett medel.843 Bortsett från diskussionen 
om gärningslära, handlar det här om en kritik mot att göra skapelsen till ett redskap. 
I motsats till vad Coakley förefaller tro är det inte det faktum att hennes spiritualitet 
innebär en praktik från människans sida som utgör problemet, menar jag, utan att 
denna praktik uppfattar skapelsen som ett medel och inte ett mål i sig. Som vid flera 
tidigare tillfällen visar det sig att Coakleys resonemang vilar på binära, 
hierarkiserande antaganden. Coakley  försöker bryta upp könsdikotomin och 
praktik/teori-dikotomin men skapar genom detta nya dikotomier som i hög grad 
vilar på den grundläggande dikotomin mellan gudomligt och världsligt. Som jag 
tidigare varit inne på poängterar Coakley frälsningen i allt för hög grad till förfång 
för skapelseperspektivet. 

Coakley förutsätter alltså en dikotomi mellan den världsliga njutningen och det 
andliga lidandet. Hon framhåller dock att asketismen inte innebär att man söker 
onödigt lidande, eftersom hon skiljer mellan ”abusive ’suffering’” och ”productive 
or empowering ’pain’”, det vill säga mellan det lidande som orsakas av förtryck och 
den smärta som kontemplationen innebär.844 Plågan i kontemplationen utgör inget 
onödigt eller orättvist lidande utan består i den smärta som det innebär att vänta på 
Gud och få sina begär lagda i dagen. Coakley framhåller också att kontemplationen 
inte är påtvingad. Gud verkar inte genom tvingande kraft. Bönen är inte en 
underkastelse som innebär att man låter sig bli slagen eller krossad (battered).845 
Samtidigt beskriver hon begäret efter Gud just med begreppet batter med hjälp av 
John Donnes dikt ”Batter my Heart”. Det krävs kraftiga slag för att skilja människan 
från det som binder hen vid hens eget begär, så att det kan förenas med Guds.846 
Dikotomin mellan andligt lidande och världslig njutning innebär alltså att det 
gudomliga nås i det produktiva lidandet som leder till njutningen av Gud medan 
njutningen av det världsliga leder till lidande. Den sanna spiritualiteten är en 
smärtsam väg av tom väntan på en Gud som plågar människan. Att skapelsen skulle 

 
843 Nygren, Den kristna kärlekstanken genom tiderna: Eros och Agape. D. 1, 30 ff, 151 ff. 
844 Coakley, Powers and Submissions, 37. 
845 Coakley, Powers and Submissions, 35. 
846 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 296 ff. 
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kunna njutas för sin egen skull och därmed uppenbara något av gudomlighet ryms 
således inte. Trots att Coakley begagnar sig av konsten i sin théologie totale så tycks 
hennes grundläggande syn på andlighet reducera möjligheten för erfarenheter av det 
gudomliga i konsten, naturen eller andra människor. Det är bara om konsten brukas 
för ett högre syfte som den kan uppenbara det gudomliga, inte om konstverket i sig 
blir föremål för njutning. Det betyder också att Coakleys praktik påför ett lidande 
som uppstår genom att det skapade inte får njutas i sig. Dessutom verkar inte det 
lidande som människan inte har sökt, utan drabbas av, vara en plats där Gud möter 
människan. Oaktat Coakleys förbehåll blir alltså en viss form av sökt lidande sist 
och slutligen vägen till Gud.847 Det är bara genom att skapa denna typ av dikotomier 
som Coakley kan få asketismen att framstå som en medelväg, dikotomier som ytterst 
vilar på åtskillnaden mellan gudomligt och världsligt. Antagandet att den som inte 
väljer att älska Gud genom ett självpåtaget lidande av detta slag väljer njutning i 
form av libertinism är av dessa anledningar orimligt. Till dikotomin mellan njutning 
och lidande återkommer jag i slutet av kapitlet. 

6.2.4 Universalism och hegemoniska anspråk 
Coakley framhåller att bönen inte utgör en ”authenticating ’religious experience’” 
och ortodoxin ”no imposed ecclesiastical regulation”.848 Istället leder bönen till en 
ständigt förnyad integrering av ortodoxin i människan, vilken står bortom mänsklig 
kontroll eftersom ”Anden blåser vart den vill”.849 Ortodoxin är inte en teoretisk 
bekännelse utan en apofatisk praktik att leva in via. Anden kan också röra sig i det 
som Coakley betraktar som det sekulära, varför icke-teologiskt tänkande måste 
betraktas som något som kan tillföra ny kunskap och insikt. Dessutom tycks olika 
religiösa traditioner vara jämställda eftersom, som David Newheiser påpekar, 
”neither contemplation nor the Spirit’s initiative can be restricted by the shibboleths 
of a particular tradition”.850 Coakley medger också att begreppet théologie totale 
kan vara provocerande, eftersom det riskerar att tolkas som en metod som syftar till 
hegemoni. Samtidigt hävdar hon att alla former av maktfullkomlighet förhindras av 
den apofatiska komponenten, som alltid gör denna teologi till en ”unsystematic 
systematics” och av att Andens rening av den bedjandes föreställningar leder till un-
mastery.  

Men trots att Coakley alltså hävdar att hennes teologi inte är totaliserande och 
maktfullkomlig är det just vad den riskerar att bli och anledningen till det är några 

 
847 Även Linn Mari Tonstad menar att Coakley rättfärdigar onödigt lidande. Linn Marie Tonstad, 

God and Difference: The Trinity, Sexuality, and the Transformation of Finitude (New York: 
Routledge, 2016), 117. 

848 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 88, 90. 
849 Detta är en referens till Joh 3:8, ”Vinden blåser vart den vill”. Coakley, God, Sexuality, and the 

Self, 88 f. 
850 David Newheiser, ”Theology and the Secular: God, Sexuality, and the Self: An Essay ’On the 
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faktorer som går betydligt djupare i hennes teologi än att läsaren missuppfattar 
begreppet totale eller inte förmår räkna med den religiösa praktiken: 

But that real systematic task, I insist, is always in some sense a proposal for life – a 
complete vision into which one is asking the reader to step and to ‘taste and see’; and 
it is a weird modern aberration, in my view, that systematic theologies can be written 
that somehow pretend they are not doing such.851 

Att teologin alltid är avhängig praktik och är en uppmaning till en viss praktik är, 
trots vad Coakley påstår, inte en ovanlig hållning i samtiden. Snarare är det en 
gängse hållning i feministteologin. Problemet är istället att Coakley blandar samman 
teologins ofrånkomliga koppling till det levda livet, och därmed till en uppfattning 
om hur detta bör levas etiskt och andligt, med uppfattningen att en teologi måste 
göra anspråk på att vara den singulärt rätta och att det enbart finns en etisk och 
andlig praktik kopplad till en sådan teologi. Oaktat att Coakley motsätter sig en 
sådan beskrivning blir ortodoxin ett lackmustest på teologins riktighet hos henne, 
eftersom en ur Coakleys synvinkel felaktig teologi alltid kan avfärdas med bristande 
kontemplation hos motparten. Som Linn Mari Tonstad skriver: “[A]ny significant 
disagreement with Coakley could easily be countered: ultimately, only those willing 
to engage in the practices Coakley commends, over a period of years or over a 
lifetime, are capable of evaluating her claims”.852 Liksom Isherwood intar således 
Coakley en epistemologisk position som ytterst inte kan kritiseras genom att 
diskutera argumentationen. Dessutom använder Coakley ofta termer som 
understryker att hennes teologi är överordnad. Hon påstår exempelvis 
att ”systematic theology without contemplative and ascetic practice is void” och 
talar om att “ha rätt” på ett sätt som skulle ge hennes teologi en särställning gentemot 
andra.853 ”My claim will be that only systematic theology (of a particular sort) can 
adequately and effectively respond to the rightful critiques that gender studies and 
political and liberation theology have laid at its door.”854  

Coakley hävdar alltså trots allt att det bara finns en spiritualitet som leder till 
frälsning och frigörelse och därmed att det bara finns en form av ”autentisk” relation 
till Gud, även om den både kan vara tyst och karismatisk.855 Hon poängterar att detta 
är ett angrepp på liberal teologi i allmänhet och feministisk teologi i synnerhet. 
Frigörelse innebär inte att människan är fri att tolka och förstå Gud utifrån sina 
föreställningar om vad frigörelsen innebär. Tvärtom kan frigörelsen enbart uppnås 
genom att människan underkastar sig Gud: 

 
851 Sarah Coakley, ”Brief Response to my Interlocutors”, Svensk teologisk kvartalskrift 85, nr 2 

(2009): 90. 
852 Tonstad, ”God, sexuality, and the self”, 268. 
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854 Coakley, ”Is there a Future for Gender and Theology?”, 52. 
855 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 321.  
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But what is also being broken, more challengingly to the ‘liberal’ mind, is any idea 
that by magicking the idea of ‘hierarchy’ away altogether there can be an enforced 
feminist rearrangement of God and the world. God, qua God, cannot be cut down to 
ontological size to fit a false feminist fear of divine transcendence. In short, we cannot 
get this vision of powers and submissions right by political or theological 
manipulation or fiat; we can only get it right by right primary submission to the Spirit, 
with all the purgative costliness that involves.856 

Andra andliga erfarenheter än de Coakley föreskriver utgör alltså försök att 
bemäktiga sig Gud. En svårighet med Coakleys resonemang är dock att det inte 
finns något tillfredsställande svar på frågan om hur den apofatiska reningen av den 
ordlösa gudskunskapen kan översättas till en förmedlingsbar tradition, det vill säga 
hur det som människan får uppenbarat som en ordlös gudskunskap kan omvandlas 
till en omfattande och enhetlig teologi med universella sanningsanspråk. 
Systematisk teologi är för Coakley ett helhetligt system och därför “an integrated 
presentation of Christian truth” och “a coherent and alluring unfolding of the 
connected parts of its vision”.857 Denna sanning presenteras dock på basis av 
individuell erfarenhet. Hur kan man argumentera för att detta är den sanna teologin 
uppenbarad i kontrast till andra felaktiga teologier, när uppenbarelsen är ordlös? 
Faktum är ju att alla som kontemplerar inte kommer fram till samma slutsatser som 
Coakley, i synnerhet inte det som rör genus och dess rörlighet.858 Som jag påpekade 
i kapitel 3 är det en inneboende problematik i en stark ontologi att dess universella 
anspråk aldrig har rönt en allmän acceptans. Ambitionen att systematisk teologi ska 
vara en helhet där alla delar hänger samman och det ska vara möjligt att börja nysta 
i vilken tråd som helst och därifrån kunna utlägga denna helhet skapar visserligen 
ett imponerande och i viss mening praktfullt system men det leder också till andra 
problem. I kombination med den apologetiska, och i Kellers mening apokalyptiska, 
ambitionen omöjliggör Coakley i det närmaste ett dialogiskt bemötande av kritisk 
och självkritisk utvärdering. Om något i hennes system visar sig vara ”fel” faller 
helheten, varför det blir svårt för Coakley att tänka om eller omarbeta vissa punkter. 
Likaledes försvårar det för andra att ta till sig av vissa delar av hennes argumentation 
och inte andra. Trots att Coakley hävdar motsatsen blir théologie totale ett 
maktfullkomligt projekt, eftersom det gör anspråk på att i sin helhet vara den enda 
riktiga systematiska teologin. 

6.2.5 Makt i intersektionellt perspektiv 
Coakley uttrycker en medvetenhet om att även andligheten är genomsyrad av 
självbedrägeri, manipulation och sexistisk underordning och att många kvinnor som 

 
856 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 322. 
857 Coakley, ”Is there a Future for Gender and Theology?”, 53. 
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and God-Talk”, 580 f. 



249 

öppnat sig för den nödvändiga sårbarheten i relation till Gud har blivit utnyttjade av 
manliga andliga vägledare.859 Coakley delar in beroendet i ett absolut beroende av 
Gud och i mänskliga beroenden som kan vara naturliga, som barnets eller den sjukes 
beroende av sin vårdgivare, medan andra är destruktiva. Destruktiva beroenden är 
en konsekvens av en förväxling av vart ett beroende ska rikta sig. Att vara skapad 
är att vara absolut beroende av Gud men om människan inte erkänner detta beroende 
och i bönen försöker skilja det från mänskliga beroenden utvecklas det i negativ 
riktning och bli till underordning. Olika beroenden kommer alltid att existera i 
en ”messy entanglement” och därför är urskiljningen en ständigt pågående uppgift 
för den kontemplerande människan.860 Detta har den kontemplativa traditionen i 
kristendomen ofta bortsett från så att den har bidragit till att underordna kvinnor 
under män och därmed misslyckats med att visa på att mäns och kvinnors rätta 
underkastelse under Gud får antisexistiska konsekvenser i mänskligt liv. Inte minst 
har det sedan upplysningens ideal om ”the heroic, lonely, cogitating self” blivit ett 
allt större problem att män förnekar sitt beroende.861 Ändå visar kristendomen 
att ”Jesus’ ultimate yielding on the cross in death is the supreme locus for such a 
theme of male dependence”.862 

Coakley må ha rätt i att inga mänskliga områden är fria från maktdimensioner. 
Problemet är att det även gäller människans tolkning av det som sker i spiritualiteten 
och, för att travestera henne, ”even the most dedicated of spiritual practices”. Som 
Antje Jackelén uttrycker det: 

 I believe that the apophatic surplus pertains not only to theological thinking, but also 
to ascetic practice; the latter cannot serve as an altogether reliable means of proper 
humility, epistemic and otherwise. For even ascetic practice is not immune to 
cataphatic expansionism; in and of itself it is not a safeguard for maintaining the 
apophatic surplus.863  

Coakley kan inte med sin metod undkomma att också den andliga erfarenheten sker 
i ett hermeneutiskt sammanhang. Inte ens i bönen finns det alltså trygga grunder 
eller garantier. Det går därmed inte att runda den feministiska misstänksamheten 
mot underkastelse, och inte heller den liberala teologiska hållningen att teologin 
måste vara relevant och rimlig för samtidsmänniskan, det vill säga att teologin alltid 
innehåller ett subjektivt utvärderande moment. Bönen sker alltid i en mänsklig 
kontext. Ambitionen att träna sig i att inte försöka härska och att kunna urskilja sina 
destruktiva begär är avgörande för en praktik som gör motstånd mot underordning. 
Men som Ellen Armour påpekar löser inte Coakleys metod problemet med hur man 

 
859 Coakley, Powers and Submissions, 36. 
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861 Coakley, Powers and Submissions, 61. 
862 Coakley, Powers and Submissions, 61. 
863 Antje Jackelén Bp, ”Response to Sarah Coakley”, Svensk teologisk kvartalskrift, januari 2009, 64. 
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slutgiltigt ska avgöra vilka begär som behöver förändras och inte, det vill säga att 
människan saknar tillgång till ett universellt mått.864 

Coakley kritiserar Hampson för att hon har en för smal syn på underordning, det 
vill säga att kvinnor är underordnade och män är överordnade och att det därför 
möjligen är för män som självuttömmandet bidrar till frigörelse. Coakley söker 
istället framställa vad hon kallar ”’right’ kenosis”.865 Den ska innehålla en 
medvetenhet om den feministteologiska insikten att felaktig kenosis kan understödja 
kvinnors underordning och samtidigt besvara frågan om hur ett rimligt 
självutgivande kan se ut. Jag menar dock att Coakley har en än mer enkelspårig 
uppfattning än Hampson, eftersom Coakley har en enhetlig syn på frigörelse. 
Coakleys hållning utgår ifrån att alla behöver samma övning i självutplåning. 
Saiving gjorde i sin tid en viktig iakttagelse om de olika idealen för kvinnor och 
män gällande självutgivande och att det behövde leda till olika förståelse av 
frigörelse för kvinnor och män, vilket Hampson knyter an till. En mer komplex 
förståelse av makt och underordning som Coakley anbefaller, måste dock leda till 
att frigörelsebegreppet breddas snarare än en återgång till en enhetlighet i synen på 
frälsning så som Coakley föreslår. Med ett intersektionellt och narrativt perspektiv 
är människor olika och då behövs olika strategier, inte för män och för kvinnor, utan 
för olika människor beroende på deras unika identitet, personlighet och 
maktposition. En rimlig förståelse av självutgivande räknar därmed med en dialektik 
mellan att prioritera sig själv och andra. Genom ytterligheterna skapas ett fält som 
människan rör sig i, där människan måste vara uppmärksam på när det tenderar att 
bli för stor övervikt åt ena eller andra hållet. Det är alltså inte så att det ska skapas 
teologi för enskilda individer istället för specifika grupper, utan att människan under 
olika delar av livet befinner sig i olika situationer och då måste kalibrera sig mot 
detta spänningsfält. Det menar jag är en mer rimlig väg till att som Coakley uttrycker 
det ”empty ’patriarchal’ values”.866  

Men själva idén om människans praktik som en modellering på Kristus är i sig 
problematisk. Även om Coakley beskriver frigörelsen i termer av “personal 
empowerment, prophetic resistance, courage in the face of oppression, and the 
destruction of false idolatry” innebär den också att människan måste leva i bönen i 
”bewilderment and pain as the new ’self’ struggles to birth”.867 Eftersom självet 
expanderar in i Gud och enbart är sårbart inför Gud innebär kenosis inte 
självförnekelse (self-abnegation) utan självutplåning eller självuppgivelse (self-
effacement), enligt Coakley. Målet för frälsningen är att det ska framträda ett nytt 
förvandlat själv. Att människan formas enligt Kristus, det vill säga genomgår 
samma kenotiska process som Kristus, är nödvändig för Coakley, för att den strikta 
åtskillnaden mellan mänskligt och gudomligt ska kunna upphöra och allt bli ett i 
Gud. Med perspektivet att människans uppgift är att bli mer sant mänsklig och inte 

 
864 Armour, ”Feminist Theology in Retrospect and in Anticipation”, 97.  
865 Coakley, Powers and Submissions, 5. 
866 Coakley, Powers and Submissions, 25. 
867 Coakley, Powers and Submissions, 38, 39. 
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genomgå en ontologisk förvandling till gudomlighet blir den kenotiska 
modelleringen problematisk. Människan ska inte mätas mot det gudomliga och det 
fullkomliga. Människans givande är inte och ska inte bli gudomligt. Som Jeanrond 
uttrycker det: 

Poängen med det kristna lärjungaskapet är inte att själv spela Jesus utan att ta emot 
hans förkunnelse och självutgivande offer och på så sätt kunna leva helt och fullt i 
Guds kärleksfulla närvaro. Ett kristet lärjungaskap kräver därför inte av en människa 
att hon först ger upp sig själv (kenosis) utan att hon i kärlek överlämnar sitt ego så att 
hennes själv – hon själv – kan växa sig allt starkare i kärlekens relationella och 
skapande praxis.868 

Utifrån mitt narrativa perspektiv är det att utplåna sig för att fyllas med Gud liktydigt 
med att Guds berättelse helt och hållet övertar människans. Människan blir en statist 
i berättelsen om hens eget liv där upplösningen på historien alltid är densamma, 
uppgåendet i det gudomliga. Självutplåningen går därmed stick i stäv mot den 
ständiga självtillblivelse som människan befinner sig i och som behöver bli en del 
av en frigörande praktik. Dessutom är det problematiskt att sätta upp den typ av mål 
som Coakley gör i ett välbärgat och individualistiskt samhälle som Sverige. 
Människor lever i en förbättringskultur som ständigt påminner om deras 
otillräcklighet och pressar på för att de ska uppgradera sig själva. Coakleys form av 
kenosisteologi riskerar att bli en av alla andra röster som talar om för människor att 
de inte duger. Coakley framhåller visserligen att den kontemplativa bönen alltid är 
en del av ett större litugiskt sammanhang och syftar till social frigörelse, men det 
hindrar inte att hennes fokus på det enskilda bönelivet och reningen och 
förbättringen av den enskilda människan framstår som en överdrivet individualistisk 
och, om man så vill, luthersk praktik. Med ett narrativt skapelseperspektiv menar 
jag att människan inte behöver ge upp sitt själv eller söka ett nytt själv. Självet blir 
till hela tiden utan att det måste utplånas. Självets tillblivelse och identitet kommer 
jag att diskutera mer ingående i nästa kapitel. 

Vidare hävdar Coakley med bestämdhet att hennes grundtes – att den andeledda 
bönen är en förutsättning för sann teologi och frigörelse – inte är elitistisk. Det är en 
praktik som är öppen för alla som vill anta den.869 Vad mer är, den krävs för att 
människan ska bli frälst. Bönen är inte ”a manmade ’foundation’” för teologin; den 
är ”demanded by revelation”.870 I den meningen är den inte valbar, eller en bland 
andra praktiker. Den är nödvändig för alla, eftersom alla har någon form av makt de 
kan utöva destruktivt över andra. Dessutom kan alla kontemplera eftersom det enda 
som fordras är att i tystnad vänta på Gud under lång tid. Samtidigt beskriver Coakley 
kontemplationen som mödosam och smärtsam och säger att den kräver stort 
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personligt engagemang.871 Hon tycks dock blind för de förutsättningar som en sådan 
kontemplation förutsätter. För det första är det nödvändigt att det finns tystnad i ens 
närhet för att man själv ska kunna vara tyst. De som lever trångt eller i larmande 
delar av städer kanske inte kan uppnå de förutsättningarna, det vill säga de 
ekonomiskt underpriviligierade. Det kräver också att man har tid att avsätta. Den 
som måste ha flera arbeten, inte har någon fast tjänst utan hoppar in som daglönare, 
lever med barn eller med någon som är sjuk eller kräver mycket omsorg kanske 
varken har tiden eller orken att kontemplera. Den som själv är sjuk, fysiskt eller 
psykiskt funktionsnedsatt eller lever med kronisk smärta, kanske inte förmår att sitta 
tyst i väntan.  Även om Coakley motsätter sig en sådan förståelse kommer man alltså 
inte ifrån att hennes kontemplativa väg utgår från de priviligierade men gör anspråk 
på allmängiltighet. 

6.2.6 Separationen från Gud 
Det har genom avhandlingen blivit tydligt att en grundläggande tanke hos Coakley 
är att människan är separerad från Gud, enligt en platonsk modell där materiell 
existens per definition innebär separation från det eviga. Det gör att människan 
måste anstränga sig för att upprätta en relation till Gud. Det grundläggande syftet 
med hennes teologi är därför att tala om för människor "how one might set about 
coming into relation with such a God in the first place".872 Coakleys totala brott 
mellan Gud och skapelsen lägger dock ett allt för stort fokus på individens frälsning. 
Även om Coakley menar att det är hela skapelsen som ska återföras till Gud ligger 
hennes fokus på individen och dess hårda arbete för att uppnå en sådan återförening. 
Det innebär att Coakley återtar ett syndabegrepp som kritiserats av feministteologer, 
och hon gör det utan att egentligen diskutera deras kritik.873 När Coakley talar om 
att människan behöver konfronteras med sin uselhet, bli överfallen i bakhåll av Gud, 
drastiskt transformeras, destabiliseras i sin känsla av att vara ett själv, uppgå i Gud, 
återupprepar hon en människosyn som har kritiserats för att angripa 
underordningens problem hos individen istället för i strukturerna och förlägga 
synden i sexualitetens relationsskapande möjligheter snarare än i de verkligt 
förtryckande handlingarna. Hon ger inte heller utrymme för den skapelsegivna 
godheten i världen eller människans möjlighet att njuta av den.  

Vad som sker är i grund och botten att människan frälses från kroppen och 
ändligheten, även om Coakley talar om det i termer av att den materiella 
verkligheten transformeras till gudomlighet. Som Linn Mari Tonstad påpekar 
blandar Coakley samman skapelsens ändliga villkor med synden.874 För Coakley 
har människans synd en ontologisk betydelse eftersom det är människans ovilja att 
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frivilligt underkasta sig Gud och rätta sin vilja och sitt begär efter Guds som gör att 
människan är skild från Gud och inte är gudomlig. Att handla fel hindrar människan 
från att uppnå Sonskap och genomgå den ontologiska förvandlingen. Coakley skiljer 
därmed inte mellan att människan är skapad av Gud till ett liv i den ändliga världen 
och att människan inte förmår att avstå från att göra ont. Min förståelse av synd 
skiljer sig från Coakleys. Jag menar istället att ändligheten ingår i de mänskliga 
livsvillkoren och inte är en konsekvens av människans synd. Tvärtom innebär 
ändligheten en ofullkomlighet som gör att människan handlar fel. Men varken 
ändligheten eller ofullkomligheten är i sig klandervärd. Det är handlingarna och de 
destruktiva strukturer som uppstår som utgör synden. Synd är alltså det som bryter 
ner relationer och orsakar underordning. Min förståelse av synd är därmed etisk 
snarare än ontologisk. Det innebär att synden inte fullständigt separerar människan 
ontologiskt från Gud. Som skapad varelse har människan en relation till skaparen 
enbart genom att finns till. Därmed behöver människan inte uppsöka ytterligare 
lidande för att upprätta en sådan relation. De hinder för att kontemplera som jag 
beskrev ovan, smärta, betungande arbete för överlevnad och omsorg, 
neuropsykiatriska diagnoser och liknande utgör då inte lidanden som kravet på 
kontemplation förvärrar genom att skuldbelägga människor. Istället utgör detta 
lidande en del av det liv där Gud kan möta människan, ett liv som i sig inrymmer 
möjligheten till en gudsrelation. 

Slutligen anser jag att den uppåtstigande och heliggörande uppfattningen om 
spiritualitet dras med ett grundläggande problem. Även om Coakley ständigt 
påminner om att den kunskap som förvärvas i kontemplationen och askesen ideligen 
visar sig otillräcklig och därför förnyas och förändras, är kursen linjär. Människan 
kan gå vilse och ta fel, trots sin myckna kontemplation, och rör sig ofta irrande, men 
den rätta riktningen är alltid en progression nedifrån och upp, från det fallna 
mänskliga tillståndet till föreningen med Gud. Jag menar att detta inte beskriver 
mänsklig utveckling och andligt liv på ett riktigt sätt. En människas liv består av 
många olika aspekter och visdom och andlig mognad utgörs därför inte av ett spår 
utan av många. En person kan ha utvecklats på ett område och en annan på ett annat. 
Någon har förvärvat mycket visdom på ett plan men är mindre erfaren på andra. 
Med det perspektivet är visdom inte ens idealt sett linjär, som också Keller pekar 
på. Med mer visdom och erfarenhet blir man inte en bättre människa men man blir 
bättre på att vara människa på vissa sätt. 

6.3 Frigörelse genom eros som lockar 
I kapitel 3 blev det tydligt att basen för Kellers tänkande är en relationell, 
processfilosofisk metafysik. Hon framhåller att människan är invävd (entangled) 
och aldrig kan stå fri från världen, andra människor och Gud. Det negativa 
frihetsbegreppet är därmed uteslutet. Det innebär för Keller att individualism i 
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meningen självbestämmande och separation inte beskriver människans situation och 
hon är därför starkt kritisk till liberalismen. Istället blir människan till som själv, blir 
en distinkt person, genom att stå i relation, vilket framkom i kapitel 4. Ändå har 
människan en handlingskraft och en kreativ frihet att följa Guds lockande kraft (the 
lure) för att realisera en bättre värld.  

För Keller spelar alltså eros en avgörande roll för frigörelsen men då hon inte ser 
sexualiteten som den arena där emancipationen måste utspela sig är hennes strategi 
inte lika entydig som Coakleys och Isherwoods. De processteologiska 
grundantagandena att människan, liksom Gud, är processer snarare än väsen och att 
allt är i ständig förändring och tillblivelse (becoming) genomsyrar hennes 
frigörelsestrategier. För Keller möjliggörs frigörelsen i grund och botten av att 
människan tar vara på de potentialiteter som finns i varje ögonblick. När människan 
griper influenserna som de föregående ögonblicken ger upphov till väljer hen, 
medvetet eller omedvetet, att realisera vissa potentialiteter och inte andra och eros 
eller the lure inbjuder människan att gå i rätt riktning. För Keller är detta liktydigt 
med att lyssna till Guds röst.875 Processen, som är utan egentlig början och slut, och 
som ständigt upprepas, initieras i varje ögonblick av att eros lockar, inbjuder eller 
attraherar människan. Eros är ett flöde som sveper med och också flödar in i 
människan så att människan påverkas och blir till på nytt. Det som påverkar och 
förändrar människan är något okänt som människan inte har kontroll över, eftersom 
tillvaron och den andre, hur nära man än kommer, rymmer en alteritetsdimension.876  

Keller poängterar dock återkommande att det aldrig handlar om någon yttre 
tvingande kraft utan om en inre dragningskraft. Det är alltså inte fråga om regler 
eller yttre tryck men dock om något krävande:  

How does this unforcing force work? By sparking your desire: desire ignites desire. 
This sparking process takes place largely beneath and before our consciousness. 
Sometimes glimpsed in a dream, in a stranger’s face, in a flow of grief, a comforting 
embrace, a surge of music, a private illumination, a public act of truth. In conscience, 
shame, guilt, awe at a random sunset. The spark is what we hope for in prayer, 
meditation, worship. We infer it – and cannot in truth make any certain claims about 
it, as in “God told me this or that; God wills this or that form me.” For it comes 
already coated in our experience, in our own subjectivity, in the aims of our own 
socialized desire.877  

Det som kallas för initial aim sker alltså som ett inflytande och en inbjudan inifrån. 
Samtidigt är det inte i ett autonomt själv utan i ett själv som är invävt i och i 
ömsesidigt beroende med andra själv. Självet är beroende av andra för att upptäcka 
dragningskraften, men också av samhället, teologin och liturgin, eftersom kallelsen 
från eros bara sker i det förkroppsligade sammanhanget. Människan svarar på 
dragningskraften genom att ”bli” (become), ibland i enlighet med eros, ibland inte. 

 
875 Keller, On the Mystery, 100. 
876 Keller, On the Mystery, 96 f. 
877 Keller, On the Mystery, 105. 
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Det som människan blir i sitt svar på ”inbjudan” (invitation) från eros, får i sin tur 
ett ”svar” (response) från det gudomliga agape, ”mottagandet” (reception). Agape 
är den del av Guds kärlek som innesluter det som människan blev i sig. Guds kärlek 
tar sig uttryck i ”den kreativa kärleken” (the creative love) respektive ”den svarande 
kärleken” (the responsive love). Detta sker ”in com/passion”, vilket betyder att den 
gudomliga kärleken känner med människan.878 Eros utgör därför tillsammans med 
agape en oskiljbar dyad. 

Skapelsen är alltså inte en engångshändelse för Keller, utan sker i varje ögonblick 
när en ny entitet blir till, när självet skapas ur de möjligheter som föregående 
ögonblick rymde. Istället för ett absolut ursprung pågår det ett ständigt skapande 
(perpetual origination) eller kontinuerligt skapande (creatio continua).879 Skapelsen 
sker därmed inte ex nihilo, utan ur det som finns, på samma sätt som Genesis 
beskriver skapelsen som något som kommer ur djupet, ex profundis, och ur 
kaoset.880 Ex nihilo-doktrinen blev nödvändig för att fastställa att den omnipotente 
guden skapar något som är skilt från denna gud.881 Med ett panentesitiskt 
gudsbegrepp behöver denna skillnad inte upprätthållas. Verkligheten har därför inte 
någon entydig början eller något entydigt slut. Skapelsen sker ständigt och det har 
aldrig funnits något perfekt tillstånd som människan har fallit ifrån eller något slut 
som återupprättar detta tillstånd.  

6.3.1 Förändring och utveckling 
Kellers processteologi bygger således på en tanke om ständig förändring och 
utveckling av människan och universum. Denna uppfattning finner hon återspeglad 
hos både Gregorios av Nyssa och Dionysios Areopagiten under begreppet epektasis, 
ständigt framåtskridande.882 Enligt epektasis-tänkandet leder människans begär till 
Gud inte till någon slutgiltig tillfredsställelse utan bara till tillfälliga. Istället innebär 
epektasis att själen utvecklas i evig tid. Hos Gregorios sker detta inte i missräkning 
utan i extas. Keller menar att Dionysios tillför en ny aspekt till epektasis. Om 
Gregorios betonar människans begär till Gud framhåller Dionysios också Guds 
begär till människan. Som jag tidigare påpekat innebär detta att Gud är föränderlig, 
enligt Keller. 

Därför översätter Keller inte theosis som gudomliggörande, utan som att göra 
Gud, ”God-making”. Hos Nicholas av Cusa läser Keller en möjlighet till att förstå 
Gud inte bara som skapare, utan som ”skapningsbar”. Att göra Gud kan beskrivas 
som att ”[m]aterializing in and beyond speech a love-relation to your widest 
world.”883 Detta gudomliggörande har alltså inget med ett mänskligt substansskifte 

 
878 Keller, On the Mystery, 98 f. 
879 Keller, Apocalypse Now and Then, 172. 
880 Keller, Face of the Deep, xvi f. 
881 Keller, Face of the Deep, 46 f. 
882 Keller, Cloud of the Impossible, 63 f och 76. 
883 Keller, Cloud of the Impossible, 306. 
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att göra. Att göra Gud uppfattar Keller som ett sätt att överskrida den nyplatonska 
tendensen till mänskligt uppåtskridande mot det oföränderliga gudomliga. Det 
gudomliga är istället föränderligt. Att göra Gud är inte heller en individuell utan en 
kollektiv handling:  

Doing God means acting not as separable agents but in differential collectives 
mindfully enfleshing our planteray entanglement. And planetarity itself enfolds our 
earthbound participation in the whole unfathomable universe of mostly dark energy. 
The entangled apophasis of this meditation encourages agential collaborations, not 
isolating mysticisms or sufficient microcosms.884 

För Keller är den mystika traditionen därför inte riktigt på rätt spår förrän hos 
Nicholas av Cusa, som hon menar uppvisar en tydlig panenteistisk förståelse av 
Gud. 

Här blir det alltså tydligt att Keller precis som Coakley rör sig i en platonsk, 
mystik tradition. Keller hävdar att nyplatonismen kan förstås som en pluralistisk 
variant av platonism, som bidrar till att bryta upp substansmetafysiken.885 Det finns 
också tillfällen när Coakleys sätt att uttrycka sig påminner om Kellers. Coakley 
använder exempelvis uttrycket ”endless divine creativity”, och säger att “God is by 
definition the Source of all that is, the One who places each ’order’ of being 
precisely where it is destined to flourish in ecstatic response to the Spirit’s own 
ecstatic lure.”886 Keller och Coakley delar alltså vissa nyplatonska drag men drar 
olika slutsatser, vilket leder till radikalt olika teologier och förhållningssätt till 
ortodoxin.887 

 
 

6.3.2 Tiden och platsen 

 
884 Keller, Cloud of the Impossible, 308. 
885 Keller, Cloud of the Impossible, 30,56. 
886 Coakley, God, Sexuality, and the Self, 321. 
887 Även om Keller på ett antal punkter således ansluter sig till Coakley finns det en grundläggande 

skillnad i hur de använder Gregorios av Nyssa, vilket är en orsak till att deras teologiska 
slutsatser trots allt skiljer sig åt en hel del. Denna skillnad berör hur de förstår hans ortodoxi. För 
Coakley är ortodoxi en kontemplativ praktik, inte en teologisk utsaga, men en praktik som trots 
allt mynnar ut i den ortodoxa trosbekännelsen. Hennes användning av Gregorios innebär därför 
att hon ser hans apofatiska och asketiska praktik och hans omfamnande av bekännelsen som två i 
en helhet inseparabla delar. Keller, å sin sida, överordnar Gregorios apofatiska grundhållning 
över hans omhuldande av bekännelsen, vilket betyder att hon anser att Gregorios i sin betoning av 
det ständiga negerandet av en utsaga om Gud (och för den delen allt som existerar), trots sin 
ortodoxa position, främst framhåller Gud som ogripbar. Detta väver Keller samman med sin 
kritik av grundläggande ortodoxa antaganden som att Gud är en, oberörd och oföränderlig. Se 
t.ex. Keller, Cloud of the Impossible, 59 ff. 
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Den ständiga förändringen i den rumsliga och tidsliga tillvaron är alltså central för 
Keller. Hon kritiserar därför den apokalyptiska, linjära tidsuppfattningen som 
präglar västerlandet, eftersom hon menar att den förlägger syftet med livet till en 
framtid bortom tid och rum. Denna tidsförståelse ger också sken av att människan 
har kontroll över tiden. Som en del av helheten kan den enskilda människans historia 
inte ryckas lös ur historien men den mänskliga historien kan inte heller lösgöras från 
naturens, jordens och universums tid. Tid är inte något för människan att dominera 
utan det som definierar människans livsvillkor. Keller hävdar att en annan 
tidsontologi är nödvändig och föreslår en kontra-apokalyptisk relation till tid. Den 
grundar sig i en whiteheadsk processfilosofisk förståelse av tid. Som jag tidigare har 
nämnt ser Keller tiden som uppstyckad i ögonblick. I varje ögonblick skapas de 
faktiska entiteterna på nytt, om än influerade av alla övriga entiteter. Människans 
varande bestäms av tiden och ”being just is – for the moment”.888 I nästa ögonblick 
blir människan till på nytt, vilket innebär att det också finns ett blivande. Mot denna 
bakgrund hävdar Keller att tid inte är varaktighet utan relation. För Keller är ett 
sådant förhållningssätt ett sätt att ”evade the grand narratives of dread, hope, and 
closure” som apokalyptiken bibringar.889 Istället för att mäta, stycka upp, stressa och 
försöka ta makten över tiden, så uppmuntrar den kontra-apokalyptiska tidförståelsen 
till att utöva mindfulness, det vill säga att befinna sig i det övergående ögonblicket 
och uppleva det med sina sinnen, att lägga märke till andningen och pulsen.890 
”There, we might – in the face of all anxiety or desire – just be, if only for that 
moment.”891 Det är därför avgörande för Keller att det mänskliga livet och 
spiritualiteten är inriktad på den förändring som sker nu och de val som människan 
fattar i varje ögonblick:  

My subjectivity, such as it momentarily configures itself out of the complexities of 
our overlapping histories, is no timeless essence but rather can only be imagined from 
this view point as a temporalizing process – an act of timing. If being is timing, and 
subjectivity is thus what we may call a performative temporalization, then of course 
there is no escape from finitude. Or rather, finitude is not a sphere, a place ‘in’ which 
one abides or ‘from’ which one moves.”892  

Med detta perspektiv tycks döden bli det som ger horisont åt ögonblicket, det som 
temporaliserar livet, men Keller vill kvalificera denna Heideggers tes. Hon menar 
att det inte är döden som fysiologisk händelse som ger horisont till livet utan alla de 
relationer som är involverade i en människas liv och som bidrar till uttolkningen av 

 
888 Keller, Apocalypse Now and Then, 132. 
889 Keller, Apocalypse Now and Then, 84 f. 
890 Keller, Apocalypse Now and Then, 130 f. Idag, mer än tjugo år efter att det skrevs, går det inte att 

läsa detta utanför det tolkningsraster som den medvetna närvarons högkonjunktur i Sverige utgör. 
Det riskerar att framstå som ett simpelt självhjälpsgrepp. Därför är det viktigt att se att det 
springer ur den processteologiska förståelsen av tiden och självet. 

891 Keller, Apocalypse Now and Then, 84–85. 
892 Keller, Apocalypse Now and Then, 132. 
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hennes egen ändlighet. Döden är inte en momentan händelse utan en process där 
relationerna har större betydelse än döden i sig.893 Vad tiden handlar om för Keller 
är således att vara i den och att uppleva den med sina sinnen, vilket innebär att utopin 
måste ges upp till förmån för att uppleva det som är här och nu, också sorgen och 
smärtan. Potentialiteterna kan bara realiseras i tiden. Hoppet handlar inte om en 
värld fri från tid och det som hör tiden till utan om att kunna vara i tiden sådan den 
är.  

Avgörande för tidsförståelsen hos Keller är också att tid alltid är rumslig. Kroppar 
är rumsliga och därför finns självet alltid i rummet.894 Precis som att tiden är relation, 
enligt Keller, så är också platsen relation. Platsen ”konstitueras av relationer”.895 
Keller skiljer mellan rummet (space) och platsen (place). Det förra är mer abstrakt 
och åsyftar vanligen rymden eller rummet som dimension medan plats ”insists on 
the particularity of the relations which constitute a particular situaiton – a site of 
entangled spatiotemporal experiences”.896 Platsen är avgörande för teologin, menar 
Keller, eftersom även potentialiteterna är platsbundna. Annars skulle de vara helt 
friställda från det konkreta mänskliga livet. Därför är det ett problem att 
apokalypsen nedvärderar det konkreta rummet. Den nya tiden utspelar sig på en 
icke-rumslig plats. Det nya Jerusalem, platsen för utopin, är inte skapelsen 
förvandlad, utan en ny plats utan koppling till den gamla, som sänks ned från 
himlen. Himlen, det slutgiltiga målet, är ”a state of immaterial placelessness”.897  
Detta har bidragit till det utopiska tänkandet. Utopos betyder just icke-rumslig. 
Historiskt har denna brist på plats legitimerat skövlandet av jorden, eftersom den 
inte är en del av den nya tiden. Topos konsumeras. Men då skapelse aldrig sker ex 
nihilo gäller det också för utopin. Keller vill därför framhålla vad hon kallar en 
”topisk” (topical) rumslighet.898 

Keller menar därför att den platslösa utopin i det apokalyptiska narrativet måste 
ersättas med en topisk utopi, vilket är en paradox. En sådan utopi ser till det 
konkreta, till skillnader som genus och klass och kräver att utopin inte innebär ett 
utraderande av skillnader utan låter pluralism utgöra grunden. En homogeniserande 
utopi är främmande för kontra-apokalyptiken. Dessutom innebär en utopi som är 
både plats- och tidsbunden att den inte är slutgiltig. Det som äger rumtid är 
föränderligt. Utopin befinner sig därför inom människans ändlighet.899 Målet med 
kontra-apokalyptiken är just ett feministiskt tänkande som inte har ett mål i 

 
893 Filosofins fokus på dödens betydelse för människans känsla av ändlighet har kritiserats i 

feministisk filosofi med utgångspunkt från Arendt som menar att födelsen är av lika stor vikt. 
Begreppet natalitet har därmed blivit centralt. Arendt, Människans villkor, 233 ff. Se också Grace 
Jantzen, Becoming Divine: Towards a Feminist Philosophy of Religion (Bloomington, Ind: 
Indiana University Press, 1999). 

894 Keller, Apocalypse Now and Then, 176. 
895 Keller, Apocalypse Now and Then, 141. 
896 Keller, Apocalypse Now and Then, 143 f. 
897 Keller, Apocalypse Now and Then, 143. 
898 Keller, Apocalypse Now and Then, 142. 
899 Keller, Apocalypse Now and Then, 171. 



259 

teleologisk mening och inte förstår feminismen i enlighet med en modern linjär 
historieskrivning där historiens slutpunkt är eftersträvansvärd, eftersom den 
sammanfaller med utopins realisering. Detta är nämligen apokalyptikens trop, den 
trop som utesluter alla utom de rättrogna och förutsätter att historien är en 
progression mot det ständigt bättre. Istället söker Keller en väg mot att ”affirm 
finitude while averting finality”, vilket är vad hon kallar ”Finitude without end”.900 

6.3.3 Kärleksfull agonism 
Även om individens agerande står i centrum för Kellers frigörelsestrategi, precis 
som hos Isherwood och Coakley, höjer hon också blicken för att skapa en politisk 
teologi. Denna politiska teologi kan sägas inbegripa och sammanfoga huvuddragen 
i hennes tidigare teologiska teman. Det kontra-apokalyptiska mönstret, att bemöta 
och motarbeta utan att hata och förgöra, underbygger denna strategi, även om hon 
inte uttryckligen formulerar det så.  

Som jag tidigare framhållit uppfattar Keller det antagonistiska sättet att förhålla 
sig till den andre och hens åsikter som ett destruktivt, apokalyptiskt förfarande. 
Liberalismen uppfattar hon som dess motpol med en alltför unifierande och 
överslätande ambition som döljer skillnader. Liberalismen – i vid bemärkelse – har 
misslyckats, därför att den tillsammans med sitt syskon kapitalismen är orsak till 
den underordning och sociala orättvisa som nu råder. Den förmår inte heller 
motarbeta orättvisor, eftersom den har en alltför enhetlig syn på människan och blir 
handlingsförlamad i sin strävan efter konsensus. Den liberala staten utgör ”a 
disempowering civility, an inclusivism invested in the liberal rationality that 
Schmitt, not without reason, deemed a failure in the 1920s”.901 Carl Schmitts 
politiska teologi står för motsatsen, ett antagonistiskt förhållningssätt. Han baserar 
en handlingskraftig stat på den starke ledaren och en nationalistisk exkludering av 
den andre och det annorlunda,. Genom att skapa en fiende av den etniskt eller 
religiöst andre vill han uppnå ett starkt vi. Det leder inte heller till frigörelse, 
eftersom det bygger in inte bara motsättningar, utan avståndstaganden, som en 
grund för politisk enighet. De är därmed en med Kellers vokabulär apokalyptisk 
strategi. För Keller utgör således liberalismen den ena polen och antagonismen den 
andra. Keller varnar dock för att i motstånd mot detta i sin tur bruka ett apokalyptiskt 
tillvägagångssätt mot de krafter som orsakar underordning och hindrar frigörelse. 
Att hata den som hatar, att försöka tillintetgöra den som tillintetgör, är att inlåta sig 
i ”a mirror game of antagonisms”.902  

Den tredje vägen utgörs enligt Keller av agonismen. Agonismen utgår inte ifrån 
att människan är rationell utan emotionell, och inte ifrån att det går att nå bortom 
konflikter till enighet, två antaganden som hon menar är grundläggande för 

 
900 Keller, Apocalypse Now and Then, 274. 
901 Keller, Political Theology of the Earth, 25. 
902 Keller, Political Theology of the Earth, 25. 
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liberalismen. Agonismen menar inte heller att det går att förlägga konflikterna 
utanför nationen i relation till andra nationer och folk eller att en stark ledare är 
svaret på behovet av handling, som Schmitt hävdar. Agonismen ser konflikten som 
oundviklig och gör utrymme för åsiktsskillnader mellan människor och ideologier 
inom det politiska i ett land. Den förutsätter inte att handling kräver att alla är 
överens utan ser kampen som fruktbar i sig. Den bygger på att intressen tydliggörs 
och ställs emot varandra så att man kan kämpa om dem, istället för om etiska värden 
eller identiteter.903 Keller är inspirerad av både Chantal Mouffe och William 
Connolly men menar att agonismen kräver en ytterligare dimension utöver deras. 
Agonismen måste också vara kärleksfull (amorous agonism).904 Anledningen till det 
är att det måste finnas en drivkraft i det agonistiska förhållningssättet att inte slå 
över i den antagonism som är så lockande när orättvisor tornar upp sig. Människans 
grundtillstånd är trots olikheter ett ömsesidigt beroende, det som Keller kallar för 
”entangled difference”.905  

Det som ytterst står på spel i vår tid är vår egen existens i och med att de 
klimatproblem som vi själva har orsakat har lett till en ny tidsålder, antropocen, där 
utvecklingen mot en för oss mer ogästvänlig jord inte går att vända, enbart mildra.906 
Keller menar att det enda sättet att hantera en sådan situation är att betrakta den som 
det trauma som den faktiskt är och agera som man gör vid ett trauma. Då kan inga 
ord trösta, lägga till rätta eller omintetgöra krisen. Det enda man kan göra är att 
stanna med (stay with) och lida och anstränga sig (agonize) till det yttersta.907 Att 
härda ut och att inte ge upp är strategin för att hantera orättvisor, klimatkris såväl 
som förtryck av människor. Det betyder inte att man ska lägga sig platt för 
problemen. Tvärtom sammanfaller den amorösa agonismen med kontra-
apokalyptiken på så sätt att det pågår ett ständigt motstånd inifrån som också bygger 
på hopp. ”Staying with the troubles, which certainly implicates future troubles, may 
require something very like ‘hope’ – the embrace of possibility – if it means to stay-
with for more than one moment.”908 Att jobba utifrån de möjligheter som finns i 
stunden innebär nämligen att det plötsligt kan öppna sig något oväntat, något som 
inte kan förutses utifrån de möjligheter som fanns. Kairos, den rätta tiden, bryter in 
i chronos, den mätta tiden. En kvalitativ tid tar plats i den kvantitativa.909 

Processteologin innebär att det inte finns en början och ett slut, ingen skapelse 
vid historiens början, ingen frälsning vid historiens slut. Bibeln ger inte heller någon 
sådan enkel lösning. Istället pågår skapelsen och frälsningen ständigt, i varje 
ögonblick, när Guds erotiska kärlek kallar människan till blivande och Guds 
agapeiska kärlek tar emot människan så som hon blev.910 Att konstruera frälsningen 

 
903 Keller, Political Theology of the Earth, 26 ff. 
904 Keller, Political Theology of the Earth, 54. 
905 Keller, Political Theology of the Earth, 38. 
906 Keller, Political Theology of the Earth, 81. 
907 Keller, Political Theology of the Earth, 29, 88 f, 93, 96. 
908 Keller, Political Theology of the Earth, 90. 
909 Keller, Political Theology of the Earth, 3 f, 18 f. 
910 Keller, On the Mystery, 99. 
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i termer av bortomhistorisk transcendens innebär att allt ska bli nytt helt frikopplat 
från den skapelse som nu är, på samma sätt som skapelsen uppfattas ha uppstått ur 
intet. ”Then transcendence threatens to abandon the amorous agonism of an actually 
transfomative now-time. The newness out of nothing thus evades the messier 
eschaton of the edge of chaos.”911 Keller påstår alltså inte att det går att komma 
utanför systemet. Samtidigt menar hon att utopin har en viktig funktion: ”Utopia 
remains what it literally means: no place. The to-come may not come; it does not 
exist somewhere just waiting to perform the apocalyptic exception to all prior 
history. And yet it names something real if not actual now: the possibility not yet 
actualized but presenting.”912 Utopin kan därmed fungera som en riktningsgivare. 

6.3.4 Handlingskraften och liberalismen 
Den ständiga förändringen präglar Kellers föreställning om frigörelse. Tillvaron är 
i sig föränderlig, vilket bör omfamnas eftersom det öppnar upp för möjligheten att 
skapa en mer jämlik värld när potentialiteterna grips. Keller framhåller detta som en 
pågående skapelse som ger möjlighet till frigörelse. I grund och botten håller jag 
med Keller om att förändring är en framträdande upplevelse av verkligheten för 
människan. Att tid förflyter är en upplevelse av förändring. Likaså kan den ständiga 
förändringen ses som en möjlighet ur ett frigörelseperspektiv. Att verkligheten inte 
är statisk innebär att den kan utvecklas till det bättre. Potentialiteterna innebär också 
att verkligheten inte är deterministiskt styrd. Det går att påverka förändringen även 
om man inte kan göra vad som helst i vilken situaiton som helst.  

Svårigheten med en sådan ensidig betoning av förändring är dock att förändring 
riskerar att framstå som god i sig och fullständigt oundviklig. Det sker exempelvis 
när Keller beskriver livet och förändring som ett äventyr att ta sig an. Många 
människor upplever tvärtom att deras verklighet inte förändras särskilt mycket (även 
om vissa förändringar naturligtvis sker). Beroende på situation kan det upplevas 
som en frustration, eller som en väslignelse. Människors behov av och önskan om 
förändring skiftar. Jag menar att feministisk teologi inte kan förutsätta att alla 
människor måste vilja söka det nya, äventyret, eller överträdelserna av normerna 
som Isherwood söker. Feministisk frigörelse måste också kunna rymma skillnader i 
denna aspekt.  

Med detta sagt menar jag att Kellers processteologiska förståelse av förändring, 
förstådd i en metaforisk snarar än en metafysisk bemärkelse, har möjlighet att 
rymma en sådan pluralistisk hållning till frigörelse. Inbjuda från the lure är inte 
någon allmän kallelse, utan en specifik sådan utifrån den unika situation som 
människan befinner sig i. Tanken på en icke tvingande kraft som drar i människan 
inifrån genom att locka människan i en god riktning förutsätter också att människan 
har en handlingskraft och inte är fullständigt korrumperad av destruktiva begär. 

 
911 Keller, Political Theology of the Earth, 115. 
912 Keller, Political Theology of the Earth, 58 f. 
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Keller utgår alltså ifrån att människan vill gott, har en längtan eller ett begär efter 
det goda, som Guds kallelse kan fatta tag i. Människan är fortsatt kapabel till kärlek 
och godhet trots att den rumsliga och tidsliga tillvaron inte är perfekt. I kontrast till 
Coakley motsätter sig Keller idén om ett fall som gör världen till en plats skild från 
Gud, och människan helt beroende av Gud för att kunna göra gott. Ur en feministisk 
synvinkel är detta en mer attraktiv hållning, eftersom det inte ställer människan 
under en extern auktoritet vars uppenbarelse lika gärna kan tolkas destruktivt, då 
den bygger på den enskilda människans ordlösa erfarenhet. Om Gud bedömer vad 
som är gott men människor har olika uppfattningar om vad Gud har avgjort som 
gott, riskerar det att leda till hegemonisträvanden som slutar i apokalyptiska 
sammmanstötningar. Kellers förståelse av mänsklig handlingskraft bemyndigar 
dessutom människan utan att hamna i en naiv syn på människans möjligheter att 
agera. I kontrast till Isherwoods alltför stora tilltro till mänsklig frihet framhåller 
hon att inte vad som helst kan göras och åstadkommas i vilken situation som helst. 
Människan måste ibland också stå ut och stanna med i det svåra. Det är en 
motståndshandling i sig. Däremot finns det alltid potentialiteter att fatta tag i, i varje 
situation, om än små ibland. Förändring är alltså alltid möjlig, men graden av 
förändring har människan i viss mån möjlighet att påverka.  

Jag har redan tidigare, i kapitel 3, pekat på problemen med Kellers 
processteologiska påstående att den postmoderna fysiken skulle ligga till grund för 
att verkligheten otvetydigt är så beskaffad som hon hävdar. I överförd bemärkelse 
uppfattar jag dock hennes tidsförståelse som användbar för att förstå en del av 
människans belägenhet. Keller tydliggör att alla potentialiteter har en rumtid, det 
vill säga att de uppstår i specifika, historiska ögonblick. Den plats- och tidlös utopin 
har egentligen ingen koppling till den konkreta mänskliga situationen. Frigörelsen 
måste därmed vara kontextuell, topisk snarare än utopsik, som Keller uttrycker det. 
Detta innebär i sin tur att människan inte har kontroll över tiden. Människan har 
bara att ta emot de möjligheter som ges och göra något gott av dem. Det är vad det 
innebär att vara en ändlig varelse, ställd under ändlighetens villkor. Samtidigt 
framhåller Keller att ändlighetsperspektivet inte i så stor utsträckning behöver vara 
centrerat kring döden i sig, upphörandet av den individuella existensen. Hon pekar 
istället på den relationella betydelsen av människans ändlighet. Därmed 
överbryggar hon i någon mening dikotomin mellan det heideggerianska 
ändlighetsperspektivet och det arendska natalitetsperspektivet, det vill säga 
människans förmåga att börja och börja på nytt i och med sin födelse. Detta menar 
jag kan uttryckas som att problemet med döden för människan inte är själva icke-
existensen, utan att döden slutgiltigt avbryter mellanmänskliga relationer och 
möjligheten att börja på nytt i dessa relationer. 

Kellers totala avfärdande av liberalismen står, som jag framhöll i kapitel 4, i 
samklang med merparten av nordamerikansk feministteologi. Jag framhöll då den 
stora variationen i den liberala tanketraditionen och hur den på många sätt lästs på 
ett orimligt homogeniserande sätt. I kapitel 2 pekade jag på att det ända sedan 
upplysningens tidiga tänkande har funnits en stark ådra av en människosyn som 



263 

betonar mångfald och skillnad snarare än enhetlighet och att frågan om hur man 
arbetar för frigörelse på ett sätt som gynnar mänsklig mångfald i olika perioder haft 
en framträdande roll. Kellers uppfattning om liberalism som med nödvändighet en 
tanketradition som syftar till enhetlighet blir därför orättvis. Detsamma gäller 
karaktäriseringen av den liberala traditionen som förnuftsbaserad. Som jag visade 
pekar Höög på den missuppfattning som detta vilar på. Istället framhåller hon att 
tänkare som Hume, Hobbes och Locke uppfattar människor som i grunden olika, 
eftersom de i hög grad drivs av sina begär och känslor. Anledningen till att förnuftet 
därför spelar en viktig roll är att känslorna behöver bildas och utbildas för att 
människor ska kunna leva i relation med varandra. Det är alltså inte fråga om ett 
förtryck av känslan till förmån för förnuftet. Känslorna utgör istället utgångspunkten 
för ett växelspel mellan erfarenhet och förnuft. Inte heller är denna tradition liktydig 
med rationalism. Likaså framhöll jag Freedens påpekande att förnuft och känsla inte 
utgjorde motsatser utan en dialektisk dualitet i mycket liberalism fram till 1930-talet 
och att det liberala tänkandet ansågs behöva härröra ur den faktiska och 
känslomässiga verkligheten. Därmed behövdes utrymme för mångfald och kamp 
inom liberalismen. Rawls liberalism byggd på enhetlighet, rationalitet, stabilitet och 
autonomi utgör därmed ett paradigmskifte för liberalismen.  

Jag menar därför att det är möjligt att flera av de fenomen som Keller är ute efter, 
mångfalden, den icke-antagonistiska kampen och handlingskapaciteten, ryms inom 
det liberala, och att kritiken därför tenderar att bli missvisande. Kritiken av det 
liberala måste ske på ett mer precist sätt, där man specificerar vilken tänkare, 
ideologi eller kontext man har invändningar emot. Likaledes menar jag att Keller 
överbetonar känslans betydelse för människan. Självet kan inte reduceras till sina 
känslor och kan inte beskrivas utifrån sina känslor. Det skulle innebära att självet 
lever på ett gungfly, som offer för sina impulser, uråldriga reaktionsmönster och 
inlärda beteenden. Självets känsla inför en situation talar inte om sanningen om den. 
Mer produktivt blir då det dialektiska utbytet mellan känslor och förnuftsreflektion 
och det ömsesidiga inflytandet dem emellan. 
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6.4 Eskatologin mellan njutning och lidande 

6.4.1 Dikotomin mellan lidande och njutning 
Även om Isherwood och Coakley tolkar begäret i vida termer är sexualiteten den 
nödvändiga nyckeln till förändring för dem båda.913 De har dock motsatta strategier, 
att släppa sexualiteten fri eller att begränsa och rikta den. I augustinska termer blir 
det alltså fråga om huruvida det kroppsliga livet ska njutas eller brukas. Coakley 
menar själv att hennes strategi inte innebär att söka upp onödigt lidande. Icke desto 
mindre återkommer hon ofta till att den nödvändiga kontemplationen är smärtsam 
och mödosam. Det går därmed inte att komma ifrån att lidandet utgör en central del 
av människans väg till Gud och till frigörelsen. Samtidigt har det blivit tydligt att 
Coakley inte beaktar att människans specifika situering påverkar huruvida det är 
möjligt att leva asketiskt, i meningen avstå och ägna mycket tid åt kontemplation. 
Man måste ha för att kunna avstå. Det krävs tid för att kunna kontemplera. Det krävs 
vissa fysiska och psykiska förutsättningar för att kunna kontemplera. Coakleys 
teologi är därför en teologi för priviligierade. Även själva idén att spiritualiteten 
innebär ett plågsamt lidande för att människan ska nå Gud är präglad av denna 
priviligierade situation. Lidandet är redan närvarande i alla människors liv, för 
somliga i betydligt högre grad än andra, vilket riskerar att göra uppmaningen att 
lägga ytterligare lidande till detta till ett hån.  

Isherwoods njutningsorienterade föreställning om hur människan ska nå en mer 
sann och fri identitet och relation till Gud är inte heller övertygande. Jag menar att 
sexualiteten inte utgör den ensidigt dominerande faktorn i mänskligt vardagligt liv 
som Coakley och Isherwood vill hävda, och därmed är det allt för snävt att rikta in 
frigörelsens hela kraft på denna. Det är därför orimligt att förstå människans 
frigörelse som så ensidigt knuten till sexualiteten och att göra eros till det 
dominerande rastret för att förstå mänskliga relationer. Kellers uppfattning om 
vägen till frigörelse har däremot en större bredd eftersom den inte är specifikt knuten 
till sexualiteten. 

Keller betonar också att det finns lidande som inte går att undanröja eller inte går 
att undanröja på kort sikt. I de lägena måste människan lära sig att stanna med den 
som lider, att uthärda och genomlida. Jag återkommer här till att det är nödvändigt 
att skilja mellan synd och skapelse. Mycket lidande är konsekvenser av ojämlikhet 
och förtryck och kan bekämpas men lidandet är också en betingelse i mänskligt liv, 
även om de inte alltid kan skiljas åt i det konkreta livet. Det naturliga lidandet kan 

 
913 Här är det viktigt att påpeka att trots att sexualiteten intar en sådan särställning hos Coakley ägnar 

hon inte dess komplexitet och mångfacetterade uttryck något utrymme. Utifrån ett queert 
perspektiv kan man ifrågasätta att sexualiteten uteslutande förstås med hjälp av manliga tänkare i 
en patriarkal tradition, vilket gör att den inte inkluderar, som Angela Yarber uttrycker det, ”those 
whose sexualities dwell, not only on the margins of theology, but on the outside”. Marshall m.fl., 
”Sarah Coakley’s God, Sexuality, and the Self”, 420. 
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förvärras på grund av förtryck eller lindras tack vare materiellt välstånd och 
kärleksfullt mänskligt handlande men det hör till det skapades villkor att lidande är 
oundvikligt. Med detta vill jag varken rättfärdiga orättfärdigt lidande eller idealisera 
lidandet.914 Att lidandet hör till människans livsvillkor innebär inte att allt lidande 
ska accepteras. Jag vill istället konstatera att det i mänskligt liv uppstår konflikter, 
sjukdom, åldrande, och död, vilket är ofrånkomligt. Att enbart fokusera på lidande 
som förtryck skymmer det oundvikliga lidandet och bidrar därmed till ytterligare 
förtryck. Därför måste detta mänskliga villkor hanteras här och nu, vilket måste vara 
del av en frigörelseteologi. Lindandet är närvarande i varje människas liv, i högre 
eller lägre grad. Lidandet behöver inte uppsökas, det kommer till varje människa.915 
Den avgörande frågan är därför istället vad människan gör med det lidande som 
oundvikligen möter hen.916  

Samtidigt tillför Isherwood ett omistligt perspektiv när hon framhåller 
människans njutning och möjligheten att glädjas över det skapade livet. Om 
skapelsen är skapad god kan dess funktion inte reduceras till att den ska bli brukad. 
Skapelsen som gåva är också till för att njutas. Jag menar därför att det finns skäl 
att ifrågasätta dikotomin mellan lidande och njutning och att frågan om frigörelse 
och gudsrelation ska styras av ett sådant hierarkiserande isärhållande. 

6.4.2 Njutning och lidande – en samtidighet  
För att komma åt en dialektik mellan njutning och lidande vill jag här lyfta fram 
Predikarens sätt att se dessa i ett spänningsförhållande. Det kontrasterar till den 
dikotoma förståelse jag vänder mig mot och kan därför ha betydelse för 
uppfattningen om människans frigörelse och gudsrelation. På grund av de två 
perspektiven uppfattas Predikaren ibland som inkonsistent och motstridig eller så 
läses han som en misantrop som enbart poängterar lidandet. Men själva formen han 
skriver i är vad som kallas en mashal, en jämförelse mellan två motstridiga 
hållningar vars syfte är ”to engage the imagination by forcing it to press past the 
contradictions into the world of mystery”.917 Motstridigheten kan alltså läsas som 

 
914 Flera feministteologer har visat hur kristen teologi har bidragit till att just glorifiera och legitimera 

lidande. Se t.ex. Camnerins diskussion av Brock och Hampson Camnerin, Försoningens 
mellanrum.  

915 Coakleys idé om att människan måste söka lidandet är en uppfattning som finns i patriarkalt 
präglad teologi som har fått mycket kritik i feministisk teologi även om Coakley inte diskuterar 
detta. Se Gerle, Sinnlighetens närvaro, 199 f. 

916 Gerle ger också uttryck för en sådan hållning till lidandet. Gerle, Sinnlighetens närvaro, 199 f. 
Camnerin diskuterar hur man kan tala om lidandet som ett faktum utan att upphöja lidandet i 
försoningsteologi. Hon identifierar knäckfrågan: ”Utmaningen, som jag bedömer det, är att söka 
efter tolkningar som kombinerar protest och faktum.” Erkännandet av lidandet som ofrånkomligt 
hindrar inte att man för en kamp emot det. Camnerin, Försoningens mellanrum, 174. 

917 O’Connor, The Wisdom Literature, 131. Begreppet mashal är mångsidigt och översätts på lite 
olika sätt beroende på den litterära kontexten. Termer som också brukar användas är exempelvis 
ordspråk, lära och undervisning. Karin Schöpflin, ”MAŠAL: Ein eigentümlicher Begriff der 
hebräischen Literatur”, Biblische Zeitschrift 46, nr 1 (2002): 1–24. 
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en dialektik där författaren genom att pröva ytterligheter visar på en slags 
samtidighet. Jag uppfattar det som en strategi han använder för att försöka övertyga 
sig själv om möjligheterna att finna mening trots en uppenbar meningslöshet eller 
obegriplighet, som han ofta återkommer till. I den svenska översättningen används 
uttrycket ”tomhet” för att uttrycka detta, som här i kapitel 1 vers 2 och 12-14:  

Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet. […] Jag, 
Predikaren, var kung över Israel i Jerusalem. Jag föresatte mig att med vishet utforska 
och undersöka allt som sker under himlen. Tungt är det arbete Gud har lagt på 
människan. Jag betraktade allt som sker under solen: allt var tomhet, ett jagande efter 
vind. 

Exegeten Elsa Tamez påpekar dock att betydelsen av det hebreiska ordet hebel är 
svårfångad och att det ligger närmare ord som ”röra”, ”oreda” eller ”absurditet”.918 
Om tillvaron är absurd är den obegriplig och därmed inte meningsfull.919 Predikaren 
är frustrerad över människans ändlighet och vill mot bakgrund av detta veta hur man 
bäst hanterar livet genom att utvärdera extremerna. Han säger: ”Jag ville ägna mig 
åt dårskap för att se vad som är bäst för människor att göra under himlen, de dagar 
livet varar” (2:3b). På så sätt vill han söka ”visheten och meningen” (7:26a).  

Den uppdelning jag har gjort mellan förtryck och oundvikligt mänskligt lidande, 
mellan synd och förutsättningarna för det skapade livet, finns speglat hos 
Predikaren. Han beskriver förtryckets lidande. ”Vidare såg jag alla de våldsdåd som 
begås under solen: de förtryckta gråter men ingen tröstar dem, förtryckaren övar 
våld mot dem men ingen hjälper dem.” (4:1) De som har dött eller ännu inte fötts 
har det bättre än de förtryckta (4:2-3). Människors makt över människor leder till 
olycka och brott förblir ostraffade (8:9-12). Därutöver finns en ”naturlig” plåga som 
hör till människans villkor och som hos Predikaren har fyra dimensioner. För det 
första går alla döden till mötes och kroppen bryts ned av åldrandet (11:7-12:7). För 
det andra är livet oförutsägbart och människan är maktlös inför dess skiftningar(7:1-
2, 8:8, 12, 11:4-6).920 För det tredje består livet till stor del av plågsamt arbete, en 

 
918 Tamez, When the Horizons Close, 3. Att översätta hebel som absurditet har fått en vid acceptans 

bland exegeter. Samtidigt kritiseras det som anakronistiskt av andra. Mark R. Sneed, ”הבל as 
“Worthless” in Qoheleth: A Critique of Michael V. Fox’s ’Absurd’ Thesis”, Journal of Biblical 
Literature 136, nr 4 (2017): 879–94. Elaine Philips påpekar att hebel snarast kan översättas som 
ånga, dimma eller andedräkt, vilket skulle alludera på livets förgänglighet. Phillips, 
”Ecclesiastes”, 341. Jag menar att livet som en flyktighet som snabbt förångas kan leda till en 
känsla av absurditet, varför denna översättning fungerar bra i det här sammanhanget. 

919 Gerle framhåller att Predikarens betoning av förgängligheten användes av Origenes som argument 
för att det andliga uppstigandet kräver att man lämnar den fysiska världen bakom sig. Gerle, 
Sinnlighetens närvaro, 96. Den typen av tolkning ligger nära till hands om man gör vad Fontaine 
kallar en ”plain sense”-tolkning av Predikaren. Fontaine, ”’Many Devices’ (Qoheleth 7:23-8:1): 
Qoheleth, Misogyny and the Malleus Maleficarum”, 143. Som kommer att framgå förstår jag 
Predikaren på ett annat sätt, som snarare står i kontrast till det andliga uppåtstigandet. 

920 Predikaren ger också uttryck för att naturens repetivitet innebär en stabilitet i kontrast till 
människans osäkra liv. Dessutom ger verserna 3:1-15 en bild av av en viss ordning, eftersom det 
finns tid för alt. Båda dessa aspekter återkommer jag till i nästa kapitel. 
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möda som leder till trötthet (1:3). För det fjärde är livet inte heller rättvist. Vad en 
människa möter i livet beror inte på om hen har handlat ont eller gott (7:16, 8:11-
14, 9:1-3, 9:11). Livet är på det sättet absurt eller obegripligt, eftersom det inte finns 
en nödvändig kausalitet.921 Som Elaine Phillips påpekar framstår Predikaren ibland 
som upprörd över dessa förhållanden: ”Ecclesiastes unquestionably speaks to the 
frustrating and tedious nature of much of life, the anguish over the brevity of life 
and finality of death, and the pain of incessant injustice.”922 Samtidigt konstaterar 
han att det är så det är, och att det inte är lönt att stångas mot villkoren för mänskligt 
liv. ”Allt som finns till har redan fått sitt namn, och människans lott är bestämd. 
Hon kan inte gå till rätta med den som är starkare. Ju fler ord, desto större tomhet. 
Vad gagnar det människan?” (6:10-11, se också 7:15)  

Till förtrycket och den naturliga plågan eller olyckan lägger Predikaren också 
visdomens lidande. Visdomens lidande står i kontrast till Coakleys föreställning om 
att det sökta lidandet leder till visdom. När Predikaren prövar vad livet i sökande 
efter visdom innebär pekar han tvärtom på att vishet leder till lidande: ”Stor visdom, 
stor sorg. Mer kunskap, mer plåga.”(1:18) Det beror på att detta sökande innebär att 
man betänker och liksom sänker sig ned i människans svåra situation, både 
förtrycket och det naturliga lidandet, och det medför en viss melankoli. Det leder 
till sorg och tomhet eller en känsla av absurditet och meningslöshet. Orden om 
tomhet beskriver den melankoli som kan drabba den som söker visdom.  

Vad får då människan ut av all sin möda, av all sin mödosamma strävan under solen? 
Var dag är en smärta, var syssla en plåga. Inte ens om natten finner hjärtat ro. Även 
detta är tomhet. (2:22-23) 

Sökande efter visdom sätter människan i ständig och medveten kontakt med 
förutsättningarna för livet, dess korthet som innebär att människan mister dem som 
hen har kär, människans maktlöshet inför dess orättvisa och oförutsägbarhet, och 
det rena förtrycket, livets obegriplighet och absurditet. Det som somliga bara 
funderar över när något drabbar dem, finns för den som söker vishet ständigt som 
en dov ton som ljuder i bakgrunden, något som inte kan undkommas. Så kan 
tomheten tyckas tränga sig på när som helst. 

Samtidigt finns det möjlighet till njutning. I ljudet av den dova tonen kan också 
händelser och fenomen stiga fram i all sin härlighet och klinga klart i harmoni mot 
bakgrundsljudet. Predikaren uttrycker detta: ”Jag har sett vilket arbete Gud har lagt 
på människan. Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor 
urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut.” 
(3:10-11) Människan kan inte omsluta helheten men om hen ägnar sig åt att söka 
vishet har hen en möjlighet att uppfatta ett sammanhang. Trots lidandet är visheten 

 
921 Som jag nämnde i inledningen anses Predikaren utgöra ett undantag från det retributiva tänkandet 

i den hebreiska bibeln, där människor lönas efter sina handlingar. Masenya, ”Sitting around the 
Fireplace at Wisdom’s House”, 245. 

922 Phillips, ”Ecclesiastes”, 341. 



268 

alltså inte bara tomhet, utan eftersträvansvärd. Klokskap innebär att man förstår hur 
man ska handla (8:1, 8:5b, 10:12) till skillnad från dåraktighet. Om dåren säger 
Predikaren: ”Början av hans tal är dårskap och slutet renaste vanvett. Dåren pratar 
och pratar.”(10:13-14a) Och vid ett annat tillfälle: 

Jag såg att visheten är bättre än dårskapen, liksom ljuset är bättre än mörkret. Den 
vise har ögon att se med, dåren vandrar i mörker. Men jag vet att samma öde drabbar 
dem båda. Jag tänkte: Dårens öde drabbar också mig. Vad har då all min vishet tjänat 
till? Och jag sade mig: Även detta är tomhet. Ty minnet av den vise lever inte evigt, 
inte längre än minnet av dåren. Inom kort är båda glömda. Och den vise dör liksom 
dåren. (2:13-16) 

Att även den som är vis dör och att detta är tomhet betyder inte att Predikaren 
avfärdar visheten eller hävdar att den går att jämställa med dårskapen. Det är ett 
konstaterande att inte ens visheten, insikten om förhållandena för mänskligt liv, kan 
leda människan utanför förutsättningarna för mänskligt skapat liv, att det är ändligt 
och oundvikligen slutar med döden. Det råder samtidighet. I livet är vishet bättre än 
dårskap men i det långa perspektivet dör alla. Det blir som ett slags varning till den 
vise om att inte tro sig vara för mer än andra i meningen att kunna ta sig utanför 
förutsättningarna för det skapade livet. I motsats till Coakleys förståelse av vishet 
har vi här att göra med en vishet som accepterar förutsättningarna för det mänskliga 
livet och försöker bidra till att bättre hantera livet under dessa premisser istället för 
att sträva mot att ta sig utanför dem.923 

På samma sätt som med visheten/lidandet prövar Predikaren vad glädjen och 
njutningen innebär och finner att också den har två sidor. Å ena sidan är glädjen 
tomhet. ”Jag tänkte: Nåväl, då vill jag pröva på glädjen och njuta livets goda. Men 
även detta var tomhet. Det är dåraktigt, sade jag om skrattet, och om glädjen: Vad 
tjänar den till?” (2:1-2) Han spår olycka för det land där kungen festar (10:16-18) 
och kontrasterar nöjet mot visheten. ”De visa är helst i sorgens hus, dårarna i 
glädjens. Bättre klandras av en vis än lovsjungas av en dåre.” (7:5-6) Samtidigt 
framhåller han glädjen i arbetet (3:22a) men framför allt glädjen i att äta och dricka 
i goda vänners lag. ”Det finns för människan ingenting gott utom att äta och dricka 
och finna glädje mitt i alla sin möda. Jag har insett att detta är en Guds gåva. Ty 
vem äter och vem gläder sig Gud förutan?” (2:24-25 Se också 3:12, 5:17-19, 8:15, 
9:7-9) Njutningen mitt i livets möda och förtvivlan är en gåva från Gud. Men det är 

 
923 Denna dialektik mellan njutning och lidande är inte en teologi för den akuta och brännande 

smärtan. Det är inte Jobs brottning med livets mest smärtsamma ögonblick. Om den riktades till 
en sådan situation skulle den kunna framstå som både deprimerad och lättsinnig, istället för att 
lidandet och njutningen får läsas genom varandra. Snarare handlar det om den vardagliga mödan 
som kan vara mycket stor för somliga men som i ett svenskt sammanhang oftast rör sig på en 
annan nivå än på många andra platser i världen. Det kan vara ganska krävande påfrestningar som 
alla möter på olika sätt, så som att inte trivas på sin arbetsplats, att oroa sig för sitt barn som blir 
retad i skolan, att drabbas av ofarliga men ändå påtagliga krämpor, att vara oense med sin partner 
i en avgörande fråga, att känna sig ständigt trött och utarbetad eller att undra om det är någon 
mening med allt ihop. 
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inte en njutning utanför det vanliga livet, utan mitt i det. Det är det vardagliga 
umgänget och arbetet som står för njutningen om människan låter det. Han 
uppmanar också: ”Njut livet med den kvinna du älskar, alla dagar i ditt flyktiga liv, 
det som Gud har gett dig under solen, ditt flyktiga liv.” (9:9) Varje gång upprepas 
att det handlar om att ”finna glädje mitt i all sin möda” (3:13) och att det är en Guds 
gåva. Livet är en gåva från Gud. Här visar han också på människans relationalitet 
och i vers 4: 9-12 blir det tydligt att det ömsesidiga beroendet människor emellan är 
ett skydd mot livets bräcklighet: 

Bättre två än en, de får riklig lön för sin möda. Om de faller kan de hjälpa varandra 
upp. Men ve den som är ensam! Om han faller finns det ingen som hjälper honom 
upp. Likaså: om två sover tillsammans har de det varmt, men hur skall den ensamme 
hålla sig varm? Där en blir övermannad kan två hålla stånd, och tredubbel tråd brister 
inte så snart. (4:9-12) 

Just för att vi är lidande varelser är vi beroende av varandra. Ett obemött sådant 
beroende kan däremot leda till underordning. Isherwoods och Kellers föreställning 
om kärleken som en överflödande och sammanhållande kraft och vilja till relation 
mellan människor är därför en viktig komponent för människans frigörelse till 
beroende och relationalitet. 

Predikaren framhåller alltså att vishetens baksida är lidandet men att visheten 
samtidigt är oundgänglig för ett gott liv. Likaledes framhåller han att glädjens och 
njutningens baksida är dårskapen men att njutningen är likaledes oumbärlig för det 
goda livet. Att enbart ägna sig åt att söka vishet slår över i sorg av sitt allt för stora 
allvar. Det obekymrade, glada umgänget slår i sig själv över i dårskap. Över både 
njutningen och lidandet spänner relationaliteten. Eftersom livet är sårbart står 
människor i ett grundläggande beroende till varandra. Upplägget är dialektiskt. 
Genom att framhålla båda sidorna av båda fenomenen och hur de står i en 
kontrasterande samhörighet till varandra visar han att de måste förstås i samtidighet. 
Det finns därför en poäng med det upplägg som framstår som motstridigt, att visa 
på samtidighetens nödvändighet för att kunna göra det bästa av livet inom de ramar 
som ändligheten sätter upp. Vad som präglar det mänskliga livet är därför inte en 
skarp gräns mellan lidande och njutning utan att båda elementen flödar ut och in i 
tillvaron, ibland sammanvävda. 

Detta gäller också relationen mellan världsligt och gudomligt. Även om 
Predikaren lägger det största utrymmet på att beskriva människans svåra situation 
och den frustration och ilska den ger upphov till poängterar han nämligen också att 
Gud är närvarande. Genom att sticka in påminnelser om detta skapar han en struktur 
där ”the presence and participation of God in the world is profoundly evident”, just 
mot bakgrund av den svåra värld han beskriver.924 Att äta och dricka med sina 
vänner är Guds gåva: ”Ty vem äter och vem gläder sig Gud förutan?” (2:25) Gud 
har gett människan livet (9:9) och ”de rättfäridga och de visa och allt vad de gör 

 
924 Phillips, ”Ecclesiastes”, 341. 
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vilar i Guds hand”. (9:1) ”Livsanden återvänder till Gud, som gav den”, när livet är 
slut (12:7b). Gud står för en ordning i världen och även om människan inte kan 
greppa dess helhet från sin horisont så kan hen finna sammanhang. Guds verk är 
pålitligt och varaktigt (3:1-14). Om situationen nu innebär att orätt råder istället för 
rätten, har Predikaren en förtröstan på att det kommer att ändras. Tomheten, 
meningslösheten och absurditeten kommer inte att vinna över människan. ”Jag 
tänkte: Gud dömer både rättfärdiga och orättfärdiga. För allt som sker, för varje 
handling finns en tid.” (3:17) Människan kommer att ställas till ansvar, så i det långa 
loppet tolererar Gud inte förtryck, även om världen är förvriden av maktmissbruk 
nu. Därmed finns det hopp mitt i tomheten. 

Dialektiken mellan njutning och lidande hos Predikaren knyter an till Kellers 
processteologiska själv, som kan förstås som en väg där både lidandet och 
njutningen ryms i människans relation till Gud. I människans kamp för frigörelse, 
utgör alla händelser influenser som människan gör något av. Det som Keller 
formulerar i processteologiska termer som positive prehension, skulle jag uttrycka 
som att människan har en möjlighet att ta sig an det som möter och låta det utgöra 
grunden för att utveckla vishet. Det verkligt angelägna är alltså hur det lidande som 
redan finns och som är oundvikligt kan hanteras konstruktivt istället för att leda till 
underordning, hur relationaliteten mellan Gud, värld och människa kan förbättras 
mitt i lidandet. Precis som när det gäller begäret menar jag att lidandet inte är en 
hävstång mot det gudomliga utan en plats i vilken det gudomliga kan möta 
människan. Det är i detta oundvikliga och ständigt närvarande som jag menar att det 
finns en potential för gudsrelationen. 

6.5 Förändring och eskatologi 
Tillvarons inneboende föränderlighet framhålls av både Keller, Isherwood och 
Coakley. För att uppnå frigörelse behövs en förändring av situationer av förtryck 
och underordning. För Keller och Isherwood sker detta bäst genom att bejaka 
verklighetens flytande och flödande natur. Frälsning handlar i hög grad om att 
omfamna och bättre hantera detta faktum och om att uppnå något nytt. Människan 
ska leva i sin ändlighet i tiden och rummet. Fokus ligger på den immanenta 
frälsningen. Coakleys strategi är istället att sträcka sig mot det som är stabilt och 
oföränderligt bortom denna tillvaro, det vill säga bortom tiden. Föränderligheten är 
en del av skapelsens fallna tillstånd och frigörelsen sker slutgiltigt först hinsides 
den. Människan frälses från tiden och frälsning innebär att återupprätta det som var. 
En avgörande skillnad mellan dessa hållningar är alltså huruvida den önskade 
riktningen är framåt eller bakåt.  

Feministiskt tänkande är dock i hög grad kluvet när det gäller möjligheterna till 
förändring av den rådande situationen och i vilken utsträckning det finns utrymme 
att agera utanför maktmatrisen. Liberala perspektiv betonar vanligen individens 
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handlingsförmåga medan de som är influerade av tänkare som exempelvis Freud 
och Foucault tenderar att peka på att människan är insnärjd i maktstrukturer som 
hen inte kan ta sig ur. I motsats till den typ av liberalism som Isherwood och Coakley 
är kritiska till, där självet är autonomt och i viss mening väljer sin egen identitet, 
uppfattar de självet som primärt kringskuret av yttre faktorer. I enlighet med Butler 
förstår de identitet som underordnande och det som självet internaliserar i sin 
tillblivelse genom upprepandet av vissa handlingar.925 För Coakley och Isherwood 
hindrar identiteten människan från att vara den fria eller blomstrande person som 
hen annars hade varit. I motsats till Butler har de dock en uppfattning om att det är 
möjligt att komma utanför denna utifrån pålagda makt, även om ingen av dem menar 
att det finns några enkla vägar till en sådan frigörelse. Coakleys och Isherwoods 
föreställning om att identitet är en destruktiv, utifrån kommande pålaga som 
människan måste lyfta av sig är alltså en optimistisk variant på den mer nedslående 
hållningen att identiteten i maktmatrisen i princip inte erbjuder någon utväg. 
Utgångspunkten är att det går att vaska fram ett mer autentiskt själv bortom den 
sociala, destruktiva konstruktionen av självet.  

Själva idén att det är möjligt att lämna förutsättningarna för mänskligt liv är 
problematisk, som jag också har diskuterat i relation till Predikaren. Coaklyes och 
Isherwoods alternativ framstår i sig själva som ohållbara. Inte heller tycks varken 
normlösheten eller föreningen med Gud bidra till att skapa frigörelse med mänskligt 
beroende i fokus. Själva metoden att uppamma ett enskilt och entydigt mål för 
frigörelse menar jag också är bekymmersam, eftersom den inte räknar med 
människors unicitet som en grund för frigörelsen. Dessutom bidrar det till en 
apokalyptisk konflikt när rättrogna ställs mot heretiker. Keller pekar istället på det 
kanske nedslående faktum att arbetet för frigörelse sker inom det rådande 
samhällssystemet och att det är i förhandling med detta som förändring kan komma 
till. Samtidigt menar hon att det utopiska tänkandet i sig inte måste utgöra ett 
problem. Utopiska målbilder kan fungera som riktningsgivare.  

Innebär då detta att jag accepterar de förutsättningar som Ruether sätter upp för 
en feministisk eskatologi, att den är strikt immanent? Det har varit nödvändigt för 
feministisk teologi att vända sig emot en eskatologi som inte tar hänsyn till 
frigörelse i den innevarande tiden. Jag menar dock att försöken att ställa en 
transcendensorienterad eskatologi på ända genom att argumentera genom 
omkastning och hävda att inomvärldslig rättvisa utesluter alla former av 
eftervärldslig räddning antar en i Kellers mening antiapokalyptisk karaktär. Keller 
och Isherwood avfärdar alla former av bortomvärldsliga frälsningsbeskrivningar 
och hävdar att det jordiska livet är det enda människan har. Detta gör de på grundval 
av sina universalistiska ontologier och deras position antar därmed en lika 
hegemonisk och uteslutande karaktär som Coakleys.  

 
925 Butler, The Psychic Life of Power, 27 ff. 
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Att förankra eskatologin i människans kroppslighet och ändlighet utesluter inte 
alla former av eftervärldsligt hopp.926 Människans naturliga okunskap om vad 
eskaton innebär betyder också att hen inte kan fastställa att det är fråga om en rent 
inomvärldslig process. Feministisk teologi kan inte stänga dörren för ett 
utomvärldsligt hopp. Jag menar att det är nödvändigt att finna en kontra-
apokalyptisk position mellan den transcendens som Coakley representerar och den 
immanentistiska och i det närmaste fysikalistiska eskatologi som är vanlig inom 
feministteologin och som i varianter finns representerad även hos Keller och 
Isherwood. Med detta åsyftar jag en position som tar människans ändlighet på allvar 
utan att med orättfärdig visshet fastslå den som den enda dimensionen av 
människan.  

I det här kapitlet har jag diskuterat Kellers, Coakleys och Isherwooods 
frigörelsestrategier genom att fånga upp och utveckla teman från de tidigare 
analyskapitlen. I nästa kapitel tar jag med mig det som jag har avvunnit av denna 
diskussion för att relatera det till den svenska kontexten och den narrativa 
förståelsen av självet som jag har utvecklat under avhandingens gång i syfte att 
fördjupa förståelsen av mänskligt beroende. 
  

 
926 Emily Pennington för en diskussion om hur feministisk teologi kan förhålla sig till både ett 

transcendent och ett immanent hopp. Emily Pennington, Feminist Eschatology: Embodied 
Futures (New York: Routledge, 2016).  
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7 Beroendets teologi 

Uppfattningen i svenskt samhällsliv om att frigörelse handlar om att delta på lika 
villkor i lönearbetet och i de politiska institutionerna förlägger friheten till den 
offentliga sfären. Den privata familjesfären utmålas som orsaken till framför allt 
kvinnors underordning. Det är i den som människor blir beroende av varandra, 
antipoden till det frigjorda livet. Liberala och socialistiska feminister har ofta pekat 
på arbetet som nyckeln till kvinnors frigörelse men också i både den politiska högern 
och vänstern har lönearbetet framhållits som vägen till jämställdhet. Som Maria 
Carbin, Johanna Overud och Elin Kvist påpekar har arbetslinjen sedan länge varit 
utmärkande för den svenska välfärdsstaten: ”Traditionellt sett har arbetslinjen varit 
en socialdemokratisk princip. Men allt sedan Moderaterna blev det ’nya 
arbetarpartiet’ har det borgerliga och det socialdemokratiska perspektivet på 
lönearbete kommit att bli förvillande lika.”927 Kravet på att kvinnor ska jobba heltid 
är numera gemensamt för en majoritet av partierna, allt från Feministiskt initiativ 
till Moderaterna.928 Det finns också ett brett stöd för att föräldraledigheten ska tas 
ut under en så kort period som möjligt och många pekar på vikten av att den delas 
lika för att kvinnor inte ska halka efter i lönebildningen.  

Att jämställdhetsutvecklingen i Sverige har varit relativt framgångsrik har delvis 
att göra med vad som kan kallas för ”absorbering” (co-optation), vilket ovanstående 
är ett exempel på. När feministiska krav kan slå följe med de normer som redan 
råder i det patriarkala samhället har de större chans att slå igenom. Feminismens idé 
om jämlikhet som heltids lönearbete har på ett olyckligt sätt kommit att göra 
gemensam sak med den kapitalistiska utvecklingen. Att definiera jämställdhet i 
termer av lönearbete har därför varit mycket framgångsrikt, eftersom det passar som 
hand i handske med den arbetslinje som både socialdemokratin och borgerligheten 
har drivit i Sverige. Argumentet är att jämställdhet i form av kvinnors lönearbete är 
bra eftersom det både leder till frigörelse och tillväxt.929 Att detta är en definition 
bland flera andra av vad feminism innebär framhålls sällan, liksom att feminism kan 
vara något mer än att kvinnor ges samma möjligheter inom det rådande systemet 
som män. Feminism kan också vara att ifrågasätta de normer som styr systemet.  

Samtidighetens förhållningssätt har utgjort en röd tråd i diskussionen i den här 
avhandlingen. Det gäller också den feministiska dikotomin mellan att kräva samma 

 
927 Carbin, Overud, och Kvist, Feminism som lönearbete, 16. 
928 Carbin, Overud, och Kvist, Feminism som lönearbete, 119 ff. Samtidigt driver FI frågan om sex 

timmars arbetsdag.  
929 Carbin, Overud, och Kvist, Feminism som lönearbete, 63, 75. 
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rättigheter och skyldigheter inom arbetsmarknad och politisk representation och att 
ifrågasätta de värden som organiserar dessa områden. Denna utgångspunkt för 
avhandlingen aktualiseras nu åter när trådarna från de olika kapitlen vävs samman. 
Att det här riktas kritik mot att feminism ensidigt tolkas som jämställdhet inom 
systemet, innebär alltså inte att de framgångar som rönts i form av att bättre 
möjliggöra (om än långtifrån fullgöra) kvinnors lika delaktighet i arbetsliv och 
politik skulle vara oönskat. Tvärtom är dessa framgångar att betrakta som viktiga 
delmål, utan vilka kvinnors situationer vore påtagligt mer kringskurna och kvinnors 
möjligheter att bli till som själv avgjort begränsade. Trots Coakleys, Kellers och 
Isherwoods kritik av liberalismen är det tydligt att liberalism inte kan avfärdas 
fullständigt i en svensk kontext, eftersom den har bidragit till en sällan skådad 
möjlighet för människor att fatta beslut över sina egna liv utan att stå i destruktiva 
beroendeförhållanden till sina familjer och släkter. Det finns en liberal 
handlingskapacitet men inte på grundval av att staten drar sig tillbaka utan genom 
att den träder in. Inte minst är detta viktigt att framhålla i en samhällssituation som 
ser en frammarsch för både nykonservatism och nyliberalism, ofta i en framgångsrik 
allians.930 Nyliberala ideal om en minskad statlig inblandning i privatlivet och i 
finansieringen av välfärd och omsorg leder till att familjen får ta ett större ansvar 
för omsorgsarbetet, vilket vanligen är synonymt med ökat obetalt omsorgsarbete för 
kvinnor, vad som brukar benämnas som en refamilisering. Konservativa 
familjeideal cementeras därmed i progressivitetens namn. Det leder till att familjer 
behöver anlita hjälp med omsorgsarbetet för att kunna upprätthålla båda de vuxnas 
förvärvsarbete, vilket i sin tur leder till att omsorgen blir en vara som inte sällan 
köps av lågutbildade kvinnor och kvinnor från andra länder.931 

Samtidigt har frigörelsen i enlighet med liberala feministiska värderingar om 
kvinnors delaktighet i det patriarkala systemet odlat, snarare än motverkat, den 
ontologiska individualismen. Det individualistiska samhället i Sverige formerar 
människor till självständighet från andra i den separativa anda som Keller beskriver, 
och relationella värden har gått förlorade längs vägen. Det har i sig lett till 
underordning, eftersom inte bara förtryck i form av social orättvisa och destruktivt 
beroende utan även obemött konstruktivt beroende är destruktivt. Frågan är då hur 
man värnar handlingsutrymmet samtidigt som man agerar mot den underordning 
som följer av att människor i ett sådant samhälle inte får sina grundläggande 
beroenden uppfyllda.  

I sin tidigare och mer befrielseteologiskt inspirerade fas uppfattade västerländsk 
feministisk teologi ofta underordning och synd primärt som systemfel som kräver 
strukturella förändringar för att övervinnas. Fokuseringen på begäret tycks göra att 
frågan om förtryck och synd antar en mer individuell prägel. Där ligger nämligen 
frigörelsen i hög utsträckning i förändringen av den egna personen, vilket medför 

 
930 Dalia Mukhtar-Landgren, Sofie Tornhill, och Terese Anving, ”Att sörja för de sina: Familjens 

reglering och skörhet”, i Familjen, red. Somar Al Naher och et alii (Malmö: Tidskriftsföreningen 
Fronesis, 2015), 11. 

931 Edgard beskriver hur denna utveckling ser ut i Sverige. Edgardh, Diakonins kyrka, 56 ff. 
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en social och politisk förändring. Hos Keller utvecklas individen genom att lyssna 
till eros och bidrar därmed till förändring av världen. Likaså menar Coakley att 
transformationen av begäret har social rättvisa som effekt. För Isherwood är det 
erotiska relationer som frambringar förändringen till ömsesidighet och rättvisa. 
Utifrån en intersektionell förståelse av makt och underordning och värnandet av 
individens handlingsförmåga menar jag att det är rimligt att feministteologin tar en 
mer individorienterad vändning. Det bör dock inte ske på ett sådant sätt att det spelar 
en ontologisk individualism i händerna. 

7.1 Att transcendera det reproduktiva och det repetitiva 
Som jag tidigare har pekat på ligger det en existensfilosofisk idé bakom tanken att 
frigörelsen endast kan sökas i lönearbetet och i det offentliga. Simone de Beauvoir 
var den som på allvar trädde fram och pekade på lönearbetets betydelse för kvinnors 
jämlikhet med män. Hennes ord om att det ”främst [är] genom arbetet som kvinnan 
har övervunnit det avstånd som skiljer henne från mannen och det är endast arbetet 
som kan garantera henne en konkret frihet” skulle sätta tonen för feminismen under 
1960-, 70-, och 80-talen och ligger fortfarande i botten på de politiska kraven om 
heltids lönearbete.932 Beauvoir analyserar förhållandet mellan män och kvinnor i 
termer av alteritet, av att kvinnan är den andra i förhållande till mannen som den 
Ende, som utgör både det normala och det positiva. Ändå lämnar hon inte 
förhoppningen om en ömsesidighet mellan män och kvinnor. Inte bara jämlikhet 
utan ett vänskapligt förhållande där man lever tillsammans och har ett ömsesidigt 
intellektuellt utbyte av och förtroende för varandra är möjligt. Det kräver dock att 
kvinnor höjer sig över sin slavliknande situation och överskrider sig själva till det 
transcendenta tillstånd som tillkommer män. Vad Beauvoir säger är att relationerna 
aldrig kan vara ömsesidiga om inte kvinnor bryter sig loss från sitt ekonomiska 
beroende och sin inskränkning till hemmet. Ömsesidigheten existerar inte på det 
immanenta planet, enbart på det transcendenta. Därför måste kvinnor bli som män 
för att uppnå både frigörelse och ömsesidighet.933 Det tycks alltså hos Beauvoir 
finnas en koppling mellan frigörelse och ömsesidighet.  

Hos Beauvoir finns dock också en dikotomi mellan existensen och livet, eller det 
fullt mänskliga och det djuriska: “Vad kvinnorna vill idag är att bli erkända som 
existerande på samma sätt som männen, de vill inte att existensen ska vara 
underordnad livet eller att människan ska vara underordnad sin animalitet.”934 För 

 
932 Beauvoir, Det andra könet, 789. 
933 Simone de Beauvoir menar att den kvinnliga reproduktiva biologin är orsaken till att kvinnor hålls 

kvar i det immanenta och att det också krävs en samhällsomvandling i marxistisk riktning för att 
kvinnor ska kunna stå helt fria från dessa bojor och bli männens likar. 

934 Beauvoir, Det andra könet, 101. 
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Beauvoir betyder det att människan hindras från att förflytta sig till framtiden och 
att hen därmed hålls kvar i det immanenta nuet.  

Här har vi nyckeln till hela gåtan. På ett biologiskt plan kan en art endast bestå genom 
att skapa nytt liv, men detta skapande är bara ett upprepande av samma Liv under 
olika former. Genom att låta Existensen transcendera Livet säkerställer människan 
att Livet upprepas: genom detta överskridande skapar hon värden som fråntar den 
rena repetitionen allt värde. […] Hennes [kvinnans] olycka är att hon biologiskt blivit 
vigd åt att upprepa Livet, trots att Livet inte heller i hennes ögon i sig bär sitt eget 
existensberättigande, och att detta berättigande är viktigare än själva livet.935 

För Beauvoir är det blivandet, inte varandet, som karaktäriserar den autentiska 
människan och transcenderandet av livet kräver deltagande i den offentliga sfären. 

Det andra spåret i den svenska politiska feminismen utgörs av kvinnors utrymme 
i offentligheten. För Hannah Arendt är detta den huvudsakliga vägen till frihet och 
hon har utövat stort inflytande på akademiskt feministiskt politiskt tänkande.936 
Arendt menar att det enbart är genom att framträda i det offentliga som människan 
blir till. Även hon gör alltså en uppdelning mellan det privata och det offentliga. I 
det privata sker arbetet, det vill säga det som görs för att ombesörja människans 
kroppsliga behov. Arendts resonemang är beroende av en aristotelisk konstruktion 
av människan som innebär att försörjningen av livsnödvändigheterna hör till 
människans djuriska sida, animal laborans.937 Arendt skiljer arbetet från 
tillverkningen, som gör människans värld mänsklig på det sättet att det skapas ting 
som ger den en viss stabilitet. Naturen och människans kroppsliga behov är 
föränderliga men tillverkade föremål har en varaktighet.938  Men det som på allvar 
krävs för att en människa ska vara människa är att hen talar och handlar. Det är då 
som människors unicitet utvecklar sig. Handlandet är inte nödvändigt eller nyttigt 
utan innebär alltid en början på något nytt, en slags ny födelse. Den handlande 
människan tar initiativ.939  

Samlevnad är nödvändig för människans överlevnad och hör därför till naturlivet. 
Det skiljer sig från samhället, det vill säga det politiska, där människan handlar och 
talar. Det är det utrymme som är gemensamt för alla.940 Det specifikt mänskliga 
förläggs alltså till talandet och handlandet, det vill säga till det som inte har att göra 
med människans överlevnad.941 För Arendt innebär frihet att kunna handla i den 

 
935 Beauvoir, Det andra könet, 100. 
936 Se t.ex. Seyla Benhabib, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt (Thousand Oaks, Calif.: 

Sage, 1996). 
937 Arendt, Människans villkor, 122 f. 
938 Arendt, Människans villkor, 183 f. 
939 Arendt, Människans villkor, 231 ff. 
940 Arendt, Människans villkor, 51 ff. 
941 Det är mot en sådan dikotomi som feminister från mindre priviligierade eller underordnade 

grupper senare vänt sig, i och med att det blev uppenbart att majoriteten av kvinnor i världen inte 
slåss för att förverkliga sig själva utan för att överleva. 
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politiska offentligheten utan att vara bunden av livets nödvändigheter som sköts 
genom arbetet i hushållet. 

Arendt betonar skillnaden mellan naturens utveckling, som inte är deterministisk 
eftersom den inte styrs av nödvändighet utan är kontingent, och människans 
upplevelse av naturen som nödvändighet på grund av människans djuriska sida. 
Människan måste äta, dricka, andas syre, ha skydd mot vädret för att överleva. Det 
är tvingande krafter i människans liv liksom i djurens. Därför upplevs detta som en 
cyklisk tid, där inget mänskligt framträdande medges.942 Det nya kan bara inträda 
där människan kan ta initiativ, genom att handla och tala. Den fysiska födelsen 
innebär en ny början, men varje gång människan handlar och talar kan något nytt 
inträda, en födelse, en ny början. Det sker i den specifikt mänskliga sfären, den sfär 
som inte är styrd av nödvändighet utan är kontingent i meningen föränderlig, icke 
deterministisk och oförutsägbar. Den sfär där ingenting är som det är av 
nödvändighet. Denna sfär är inte cyklisk utan linjär. Mänsklig tid rör sig framåt 
mellan födelse och död men möjligheten till ny början innebär att den linjära tiden 
hela tiden avbryts. Människans frihet är alltså beroende av att tillvaron är 
kontingent, eftersom det är ett villkor för att något nytt ska kunna ske.943 Arendt är 
därför kritisk till den västerländska traditionens tendens att i Platons efterföljd 
upphöja det nödvändiga och oföränderliga på bekostnad av det kontingenta och 
föränderliga.  

Det som tycks störa både Arendt och Beauvoir är det repetitiva i det reproduktiva 
arbetet i vid mening, allt från menstruerande till matlagning. Detta repetitiva arbete 
hindrar människan från att transcendera sig, hos Beauvoir, eller att handla, hos 
Arendt. Idén om att det är i den offentliga sfären som människan blir en autentisk 
individ bygger alltså på att människan har en mänsklig och en djurisk sida. 
Människan kan delas upp i ett sinne och en kropp och det är kroppens 
livsnödvändiga behov som tillfredsställs i den privata sfären genom det 
reproduktiva arbetet medan sinnet används och stimuleras i det offentliga arbetet. 
På så sätt skapas en dikotomi mellan det som sker i offentligheten och reproduktivt 
arbete som innebär att dessa anses inte bara åtskilda utan också väsensskilda. Det 
förra bidrar till utveckling för samhället och individen medan det senare är ett 
nödvändigt ont som begränsar människors möjligheter att bli till som själv. Det är 
alltså inte enbart fråga om den dikotomi mellan privat och offentligt som feminister 
kritiserar i viss liberalism, utan om en uppfattning om att sann mänsklighet är skild 
från det kroppsliga, därför att det kroppsliga inte tillåter förändring och nyhet. 

Arendts och Beauvoirs syn på det reproduktiva, livsuppehållande arbetet som 
repetitivt, biologiskt/djuriskt och fritt från kreativitet och självförverkligande 
sammanfaller något förvånande delvis med en queer förståelse av heterosexualitet 

 
942 Veronica Vasterling, ”Contingency, Newness, and Freedom: Arendt’s Recovery of the Temporal 

Condition of Politics”, i Time in Feminist Phenomenology, red. Christina Schües, Dorothea E. 
Olkowski, och Helen A. Fielding (Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 2011), 140. 

943 Vasterling, ”Contingency, Newness, and Freedom: Arendt’s Recovery of the Temporal Condition 
of Politics”, 142 ff. 
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som norm. För Isherwood innebär detta att få, uppfostra och leva med barn ett 
återupprepande av nya individer med heterosexuell identitet som kan tjäna 
kapitalismen. Isherwood tänker sig att det heteropatriarkala normsystemet innebär 
att människor lever likadant och har samma heterosexuella identitet. Identitet är då 
en utifrån kommande och tvingande norm som strömlinjeformar människor och som 
hindrar dem från att vara de äkta individer som de skulle kunna vara, en hållning 
som även Coakley omfattar. Frigörelse blir att kasta av sig denna identitet. 

Både den liberala feminismen och queer uppfattar reproduktion, i meningen 
fortplantning, som synonymt med reproduktion, i meningen återskapande. Att 
likställa fortplantning med återskapande är dock problematiskt. Idén tycks bygga på 
föreställningen att uppfostran av barn innebär att man återskapar i det närmaste en 
kopia av sig själv. Detta är en förståelse av identitet som jag motsätter mig. 
Identitetsformeringen hos ett barn kan inte sägas vara begränsad till att påföra barnet 
en förälders eller en av samhället föreskriven identitet, när det fungerar som det ska. 
Föräldraskapet är tvärtom en process som självet inte kan kontrollera och som i hög 
utsträckning handlar om att befinna sig i en narrativ process som formar både 
barnets och den vuxnes själv. Snarare än repetition är det en process som skapar de 
involverades unicitet. Därmed finns det, mitt i mängden av repetitivt omsorgsarbete, 
en självtillblivelse även hos den vuxne. Både barnet och den vuxne blir till som själv 
i den repetitiva sfären på det sätt som Keller beskriver med sitt 
konnektivitetsbegrepp, det vill säga genom att stå i relation, inte genom att 
separeras. Barnet och den vuxne står därmed i ett narrativt beroende till varandra. 
Djupast sett består självets beroende i att det aldrig upphör att bli till som själv, att 
det, som Keller framhåller, är en ständigt fortgående process som självet inte kan 
genomgå utan relationer, en ständigt utvecklande identitet. Det betyder att den 
reproduktiva sfären innehåller nyhet och förändring mitt i det repititiva, just för att 
reproduktion inte är identiskt återskapande. 

7.2 Formering och identitet 
Till skillnad från Coakley och Isherwood förstår inte Keller frigörelsen som att 
individen lämnar ett system för att anta en mer sann identitet. Både Coakley och 
Keller förstår dock frigörelsen som ett formerande av människan, i det förra fallet 
genom askesen och i det senare genom processen. Om man tar sin utgångspunkt i 
en intersektionell förståelse av makt som innebär att underordning inte enbart kan 
hänföras till ett specifikt maktsystem och att människor inte kan delas in i förtryckta 
och förtryckare är det rimligt att individen också har ett ansvar och att det därför 
behövs en formering av människan som Keller och Coakley framhåller. Att 
människan behöver formeras är naturligtvis en kontroversiell fråga inom 
feministiskt tänkande, eftersom förtryckande normer utgör just en slags formering. 
Queerteorin pekar därför i andra riktningen och Isherwood förespråkar snarare ett 
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slags motformerande eller avformerande av människan. Som jag har framhållit är 
dock även normlösheten en norm och därför är det även i detta fall fråga om en 
formering av människan, om än förtäckt. Konsekvensen blir då att förhandlingen 
om vilka normer och värden som är rimliga och eftersträvansvärda och bör prägla 
samhället upphör. Kellers metafor the lure innebär en formering som inte leder mot 
likriktning utan mot pluralism, som ju är det som också Isherwood eftersträvar. På 
det individuella planet är det då fråga om ett pågående blivande som själv, vilket jag 
förstår som en form av ständigt utvecklande identitet. 

7.2.1 Identitet en konstruktion i dialektiken mellan yttre och inre 
Formerandet av människan handlar om vem människan blir, om identitet. Coakley 
och Isherwood menar alltså att identitet är en internalisering av något yttre i ett 
samhälle med underordning. Till viss del stämmer detta eftersom människan inte är 
fri att ställa sig utanför den socialitet som hen föds in i – hen kan inte utan social 
och kulturell inverkan fritt välja en identitet, som vissa former av liberalism anses 
mena. Det betyder dock inte att normer med genomslag i ett samhälle utgör hela 
identiteten för individer i det samhället. Identiteter som heterosexualitet, vithet eller 
medelklassighet är inte att betrakta som identiteter i en djupare mening utan mer 
som en form av etiketter. De svarar nämligen bara på den ontologiska frågan Vad 
människan är, inte på den narrativa frågan om Vem människan är, för att återknyta 
till Arendts distinktion. På sociologisk nivå kan sådana etiketter visserligen säga 
något om grupper men de säger inget om den unika personen eftersom identiteten 
hos en person sitter på ett djupare och mer integrerat plan.  

Utifrån en narrativ förståelse av identitet växer denna fram och förändras 
kontinuerligt genom de erfarenheter personen gör och den integrering av dessa som 
sker genom skapandet av berättelsen. Det betyder, som fenomenologen Gail Weiss 
uttrycker det, att ”[w]hile society may promulgate specific standards for particular 
identities, it is clear that even the person most devoted to these standards will 
inevitably end up embodying them in her own way”.944 Därför är identiteten inte 
något som enbart kommer utifrån, det vill säga något som enbart ges människan. 
Den konstrueras också av människan. Filosofen Linda Martín Alcoff uttrycker det 
som att  

identity is the product of a complex mediation involving individual agency in which 
its meaning is produced rather than merely perceived or experienced. In other words, 
identity is not merely that which is given to an individual or group, but is also a way 

 
944 Gail Weiss, ”Sharing Time across Unshared Horizons”, i Time in Feminist Phenomenology, red. 

Christina Schües, Dorothea Olkowski, och Helen Fielding (Bloomington: Indiana University 
Press, 2011), 179 f. 
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of inhabiting, interpreting, and working through, both collectively and individually, 
an objective social location and group history.945  

Detta identitetsbegrepp kan jämföras med Rüsens historiebegrepp där det finns 
objektiva i meningen prenarrativa element som blir tillgängliga som historia först 
när de ges en roll i en berättelse som förklarar dem. Individens erfarenheter, 
inklusive olika former av under- och överordning, är en form av prenarrativa 
element som blir till identitet först när individen försöker förstå dem genom att ge 
dem ett sammanhang i en berättelse. Detta stämmer också överens med och 
utvecklar vissa delar av en metaforisk förståelse av självet som en process. Där är 
självet föränderligt och aktivt genom val av vilka influenser som självet ska agera 
utifrån. Keller påminner dock om att dessa val inte alltid, eller kanske mer sällan, är 
medvetna. Den narrativa processen innebär alltså inte att självet har kontroll över 
sin identitet.  

I motsats till Isherwood och Coakley menar jag alltså att identiteten i ett samhälle 
med underordning inte är given utan att den konstrueras men att den inte heller kan 
väljas efter eget gottfinnande, som Isherwood hävdar. För henne finns friheten inte 
nu men den skulle kunna finnas om människan bara väljer att bryta sig loss. Utopin 
om den i denna mening totalt frigjorda människan är beroende av den liberalism 
som hon själv avfärdar, eftersom målet är den autonoma individ som denna 
liberalism menar redan finns. Liksom för Coakley blir dock detta mål, trots 
betoningen av människans relationalitet, slutligen en befrielse från relationaliteten, 
eftersom frihet utanför systemet, i Isherwoods fall en total frihet, är detsamma som 
frihet från de begränsande band som relationaliteten i det skapade utgör. Jag menar 
att detta skulle innebära en utplåning av självet. Om man i likhet med Keller förstår 
det sociala sammanhanget som en del av självet skulle ett själv fritt från icke 
underordnande men ändå hindrande band vara det samma som ett icke existerande 
själv. Ett totalt fritt själv blir då en antinomi.  

Denna samtidighetsförståelse av inifrån och utifrån, av val och av tvång, utgår 
från en hermeneutisk förståelse av självet som situerat. Alcoff understryker denna 
situering när hon talar om människans identitet som en horisont. ”[I]dentities 
operate as horizons from which certain aspects or layers of reality can be made 
visible.”946 Det är det faktum att självet alltid har en social, historisk och kulturell 
belägenhet som gör att hen ser vissa saker och inte andra, tolkar på vissa sätt och 
inte på andra, finner mening på vissa sätt och inte på andra. Ett intersektionellt 
perspektiv låter oss förstå att en sådan position utgörs av att en mängd olika aspekter 
skär in i varandra. Det narrativa perspektivet förskjuter denna uppfattning 
ytterligare. Eftersom horisonten inte utgörs av rena erfarenheter, utan tolkade och 
berättade erfarenheter, är den unik. Samma yttre händelse utgör inte samma 
erfarenhet för två personer, eftersom deras berättelse konstruerar dessa erfarenheter 

 
945 Linda Martín Alcoff, Visible Identities: Race, Gender, and the Self (New York: Oxford University 

Press, 2006), 42. 
946 Alcoff, Visible Identities, 43. 
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på olika sätt utifrån den horisont de redan har. Därför är identiteten unik och skapad 
i rörelsen mellan inre konstruktion och yttre tvång. 

7.2.2 Identiteten ger begriplighet och mening 
Människan är alltså oundvikligen en del av sitt sammanhang och denna socialt 
formade identitet är inte möjlig att stå helt fri ifrån. Även om det alltså finns 
tvingande, destruktiva drag i en identitet är människan också beroende av att ha en 
identitet. Identiteten är både nödvändig och konstruktiv, eftersom människan måste 
göra sina erfarenheter begripliga och söka mening för att kunna orientera sig i 
världen. Sociologen Manuel Castells framhåller just meningssökandet som motor i 
identiteten som en pågående och aktiv process. ”Identiteter är […] källor till mening 
för och av aktörerna själva, och de konstrueras genom en urskiljningsprocess. Även 
om […] identiteter också kan härstamma från dominerande institutioner, blir de 
identiteter först om och när sociala aktörer internaliserar dem, och konstruerar sin 
mening kring denna internalisering.”947 Genom att inordna sina erfarenheter i en 
berättelse som ger struktur och en tidshorisont får de mening. Denna berättelse utgör 
människans tolkningshorisont för nya erfarenheter. 

Det är alltså inte negativt i sig att som människa vara situerad och därmed 
begränsad, även om de flesta situeringar innebär underordning på något sätt, 
somliga mer än andra. Snarare är detta vad det innebär att vara människa, det enda 
sättet att vara människa på som ändå tar sig helt unika uttryck för varje enskild 
människa. Denna hållning grundar sig i den skillnad jag gör mellan skapelsens 
ändliga villkor och synden. De aspekter av situeringen som innebär underordning är 
synd, men att överhuvudtaget vara situerad är en del av vad det innebär att vara 
skapad. Därför är identitet inte något entydigt destruktivt, ens i sin icke frigjorda 
form. Från det perspektivet är Coakleys idé om att genusidentiteten ska 
transformeras till Sonskap djupt destruktiv, eftersom det innebär att självet ska 
förvandlas i riktning bort från den unika individ som hen är. 

Självets många aspekter och erfarenheter behöver på något sätt hållas samman. 
Jag har tidigare argumenterat för att självets narrativa identitet gör utrymme för en 
mängd berättelser som varken är koherenta eller enhetliga, utan snarast spretande 
och ibland paradoxala. Ändå utgör den narrativa identiteten en sådan behållare för 
det mångfaldiga, eftersom självets berättelse om sig själv är ett försök att hålla 
samman det spretande så att det kan utgöra en sådan källa till förståelse och mening. 

 
 

 
947 Manuel Castells, Informationsåldern: Ekonomi, samhälle och kultur. Band II Identitetens makt 

(Göteborg: Daidalos, 2000), 20 f. 
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7.2.3 Självet och den andre 
För att identiteten ska ge mening och förståelse måste den relateras till andras 
berättelser. Människan har ett behov av att se på sig själv som ett sammanhängande 
helt, som något specifikt och unikt, och därmed som något annat än den andre och 
samtidigt som en del av något större än sig själv, av grupper som delvis delar 
berättelse med en. Först då blir identiteten en källa till mening för självet. Alcoff 
uttrycker detta som att ”identity constructions provide narratives that explain the 
links between group historical memory and individual contemporary experience, 
that they create unifying frames for rendering experience intelligible, and that they 
thus help to map the social world”.948 Identiteteten gör alltså människan unik och 
skiljer hen från andra samtidigt som den kopplar samman människan med alla dem 
vars berättelse hens berättelse korsar. 

Konceptualiseringen av identitet som en tolkningshorisont gör alltså identitet till 
något som förenar och inte avskiljer självet och den andre från varandra. Som 
Coakley resonerar innebär en kristen identitet något fundamentalt annorlunda än 
”världsliga” identiteter; de ställs därmed i opposition till varandra, omöjliga att 
förena. Identiteten som en horisont innebär inte ett sådant identitetspolitiskt 
särskiljande av grupper, där individer inom gruppen helt delar horisont och inte alls 
delar horisont med individer utom gruppen. Istället är varje identitet unik och 
samtidigt en möjlighet att dela utsiktspunkt med andra, i de fall erfarenheter och 
berättelser om dessa skär in i varandra. Det finns därmed också en rörlighet i 
identiteten, eftersom horisonten förändras beroende på erfarenheter men också för 
att det delvisa delandet av en horisont med någon annan dessutom kan vidga eller 
förändra den egna, eftersom horisonter aldrig sammanfaller fullständigt. 
Upplevelsen av en delad men inte sammanfallande horisont är en erfarenhet som 
förändrar den egna. 

Förståelsen av identitet som baserad på en specifik horisont kastar också ljus över 
det problematiska i Isherwoods påstående att annorlundaskapet mellan självet och 
den andre helt kan upphöra. Eftersom identiteten bygger på den specifika och unika 
livsberättelsen kan annorlundaskapet aldrig upphöra. Horisonter kommer aldrig att 
helt sammanfalla. Jag förstår detta som en konkretisering av Kellers apofatiska 
relationalitet där det ogripbara i den andre finns jämsides med ett ofrånkomligt band, 
en relationalitet som inte kan upphävas. Detta menar jag är en hållning som är bättre 
ägnad åt att bemöta den ontologiska individualismen. 

Av detta kan man dra slutsatsen att relationer inte är tillstånd utan processer, det 
vill säga föränderliga och därmed utsträckta i tiden. Men just tid är för många 
människor i samtiden den största bristvaran. 

 
948 Alcoff, Visible Identities, 42. 
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7.3 Livspusslet och tiden som problem 
Feminismens strävan efter heltids lönearbete för alla har alltså inneburit en 
absorbering av feministiska strävanden efter frihet och självförverkligande i 
patriarkala och marknadsekonomiska normer om tillväxt.949 Idag deltar merparten 
av kvinnorna i Sverige i lönearbetet och många män deltar i det reproduktiva arbetet. 
Genom det offentligas försorg tillgodoses omsorgsbehoven till viss del, men det har 
uppstått en ny problematik. Omsorgsarbetet tar fortfarande upp en ansenlig mängd 
tid samtidigt som vuxna lägger en stor del av sin tid på lönearbetet och de två 
områdena konkurrerar därför med varandra. Det finns en utbredd känsla av att 
relationerna har kommit i kläm mellan ekonomiska prioriteringar. För att benämna 
den kamp som väldigt många människor i Sverige idag för, för att få ihop en stressig 
vardag, har begreppet livspussel myntats. Det är, som Carbin, Overud och Kvist 
påpekar, ett begrepp som avslöjar hur individen får ta ansvar för en omöjlig 
samhällsstruktur. 

Livspusslet som begrepp öppnar upp för individuella lösningar. Var och en pusslar 
på sitt eget sätt. Att lägga pussel innebär också, i enlighet med metaforen, att det är 
möjligt att hitta den rätta lösningen. Istället för att kritisera själva grundpremisserna 
för pusslandet förläggs problemet till familjerna. När de inte lyckas få ihop bitarna, 
betraktas misslyckandets orsak ligga i familjens oförmåga. Normen om lönearbete på 
heltid ligger intakt som en fast premiss i sammanhanget.950 

Att samhällssystemet är orsak till många av de problem som individer försöker 
manövrera, och sätter upp gränser för vad individen kan uppnå inom det, diskuteras 
sällan. Istället framhålls två huvudsakliga vägar för de enskilda att lösa problemet. 
Primärt föreslås jämställdheten som bot, vilket innebär att livspusslet anses lösa sig 
om män tar sin del av ansvaret i hemmet. Från detta perspektiv är det alltså den 
fortsatta ojämställdheten som orsakar konflikten mellan omsorg och lönearbete. Till 
detta kommer också köp av tjänster så som RUT eller matkassar. Det som man inte 
hinner med får man betala andra för att göra. Heltids lönearbete kvarstår som en 
förutsättning medan hemarbetet ska reduceras.951 

I ekonomiska termer kan mänsklig aktivitet delas in i tre kategorier, nämligen 
”production (paid work and unpaid work), consumption (meals, television, social 
interaction and recreation) and human capital formation and maintenance 
(education, self-care and sleep)”.952 I Sverige har den politiska kampen från 
feministiskt håll fokuserat på att reducera det obetalda arbetet genom att dels föra 

 
949 I sin avhandling visar historikern Katharina Tollin hur detta skett i den svenska kontexten. 

Katharina Tollin, Sida vid sida: En studie av jämställdhetspolitikens genealogi 1971-2006 
(Stockholm: Atlas Akademi, 2011). 

950 Carbin, Overud, och Kvist, Feminism som lönearbete, 77. 
951 Carbin, Overud, och Kvist, Feminism som lönearbete, 78 f, 85. 
952 Duncan Ironmonger, ”Time Use”, i The New Palgrave Dictionary of Economics, red. Steven N. 

Durlauf och Lawrence Blume (Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillian, 2008), 2. 
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ut det i lönearbetet, dels dela det lika mellan könen. Det reproduktiva arbetet har 
delvis flyttat ut i offentligheten som betalt omsorgsarbete men i övrigt har det en 
tendens att framstå som tärande i jämförelse med det betalda arbetets närande 
produktivitet. Det produktiva arbetet blir utgångspunkten som allt övrigt liv ska 
anpassas efter. Det skapas en dikotomi mellan produktivt (ekonomiskt 
värdeskapande) och reproduktivt (omsorgsskapande) arbete. 

Kapitalismkritiken hos Isherwood, Keller och Coakley handlar i hög utsträckning 
om en kritik av den andra delen av människans ekonomiska aktivitet, konsumtionen. 
Dess destruktiva konsekvenser för både den stora andel människor som producerar 
under ovärdiga förhållanden och för dem vars begär driver konsumtionen står i 
centrum. I det här sammanhanget är den tredje aspekten av vikt att lyfta fram, att 
formera och sköta om det så kallade ”humankapitalet”. Detta är av stor vikt i 
ekonomiskt hänseende, eftersom exempelvis människors utbildning spelar stor roll. 
Men även andra områden i människans liv hör hit eftersom ”time spent in sleep and 
self-care can be regarded as a necessary daily investment to maintain functioning 
minds and bodies”.953 Att begreppsligöra mänskligt liv i ekonomiska termer är 
nödvändigt för att kunna göra ekonomiska analyser och exempelvis undersöka hur 
människor fördelar sin tid på olika aktiviteter och hur det påverkar ekonomin. Det 
märkliga med denna ekonomiska indelning är dock att relationaliteten inte riktigt 
ryms. Det närmaste man kommer är ”social interaktion” som hör till människans 
konsumtion. Men var ryms mänsklig relationalitet och kärlek? Dessutom uppstår 
det ett problem när den ekonomiska logiken också blir den överordnade logiken för 
att förstå mänskligt liv. Kathryn Tanner visar hur den finansiella kapitalismen 
formar människors sätt att se på sig själv så att de just uppfattar sig själva som en 
ekonomisk investering som ska ge så hög avkastning som möjligt i längden. 

[E]mployees have to be made to desire what their employment demands of them. 
Ideally, their desires should perfectly converge with that of the enterprise employing 
them. And here is where an ethic or spirit comes in. The question at root is one of 
subject formation – self-propelled, self-involved action – in line with capitalist 
demands. What your employer wants – the maximally efficient use of your capacities 
– is also what you want, what you yourself value, because you see it as part of your 
own individual efforts at self-realization, not something you are forced into by 
foreign power through external imposition.954 

I det svenska samhället är effektivitet ett av de högsta värdena, att få ut så mycket 
ekonomiskt värde som möjligt av en så liten kostnad som möjligt, framför allt så 
liten betald insats som möjligt av den som arbetar. Tidspressen och stressen är därför 
en ständig följeslagare för dem som har ett arbete. Som Jonna Bornemark uttrycker 
det: ”Vi lever i en tid och på en plats som hör till historiens rikate, och ändå springer 

 
953 Ironmonger, ”Time Use”, 2. 
954 Kathryn Tanner, Christianity and the New Spirit of Capitalism (New Haven: Yale University 

Press, 2019), 26 f. 
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vi fortare än någonsin. Och livets mer svårbegripliga delar vänder vi gärna ryggen 
till.”955 Tidspress och krav på effektivitet gör dessutom att människan blir helt 
uppslukad av nuet. Det finns inget utrymme för att sakta ner och utvärdera 
situationen. Ekorrhjulet snurrar på därför att, som Kathryn Tanner säger ”[t]his way 
of relating to the present keeps one, in short, from imagining doing anything 
differently”.956 Det betyder från ett narrativt perspektiv att det inte finns tid att 
berätta, att utifrån sin horisont, ens förflutna, sätta in sina erfarenheter i en berättelse 
som gör dem begripliga och meningsfulla och orienterar en inför framtiden. 
Tidspressen gör att det inte finns tid att relatera till historien och framtiden. Istället 
blir man fånge i nuet. Det finns inget minne och ingen förväntan, ”successive events 
become a disconnected sequence of presents”.957 Därmed fortsätter man i det spår 
som man går i, utan att utvärdera om man följer de värden som man vill. 

Skapelsens ändlighet, i meningen dess knapphet i form av resurser, är en 
förutsättning för ekonomin. Både tid och pengar är ändliga resurser. Under livets 
gång är de ekonomiska resurserna ojämlikt fördelade medan tiden är jämlikt 
fördelad i och med att alla har lika mycket (vilket inte hindrar att det finns en slags 
”orättvisa” i tidsfördelningen ifråga om hur länge ens liv pågår). Det faktum att 
människan i ett kapitalistiskt system kan sälja sin tid för pengar och också i viss mån 
köpa sig tid för pengar riskerar att skymma det faktum att tid och pengar ändå är två 
fundamentalt olika fenomen. Medan pengar är ersättliga är tid det inte. Använda 
eller förlorade pengar kan ersättas med andra. Använd eller förlorad tid kan inte 
ersättas med annan tid. Kellers kritik av den kvantifierbara, kausalitetsinriktade, 
linjära tiden pekar på denna problematik, liksom hennes påpekande att det skedde 
en viktig vändning i mänsklighetens historia när vi började dela upp tid i arbetstid 
och fritid och när vi började sälja vår tid på arbetsmarkanden, när tiden 
kommodifierades, det vill säga förtingligades och gjordes till en handelsvara. Att 
tiden kan mätas får det att framstå som att människan har kontroll över den. Det 
framstår som att människan har makt över det okontrollerbara, det som Predikaren 
framhåller som omöjligt att omfatta, livets oförutsägbarhet och döden. Som ändlig 
varelse har människan inte den ändliga tiden i sitt grepp. 

7.4 Predikaren och tiden 
Handlande och förändring är per definition tidsliga fenomen. Jag har framhållit det 
fruktlösa i att försöka fastställa vad tid är på ett naturvetenskapligt sätt så som Keller 
gör, dels för att olika fysiska teorier har skilda och ibland inkompatibla 
uppfattningar om tiden, dels för att den fysikaliska tiden, som Rüsen uttrycker det, 

 
955 Bornemark, Det omätbaras renässans, 262. 
956 Tanner, Christianity and the New Spirit of Capitalism, 103. 
957 Tanner, Christianity and the New Spirit of Capitalism, 107. 
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”saknar den specifikt historiska meningskvaliteten”.958 Därmed ger dessa typer av 
tidsbegrepp inte den typ av förståelse som leder till mening. Den fenomenologiska 
frågan om hur människan erfar tid är mer behjälplig. Detta framhåller också Keller 
själv när hon skriver att tiden inte kan upplevas som ett abstrakt fenomen. Tid kan 
bara upplevas när den äger rum, det vill säga inkarneras på en viss plats. 

Jag återvänder till Predikaren som en resurs för en sådan tidsförståelse. Enligt 
exegeten Mette Bundvad utgör skillnaden mellan den kosmiska tiden och den 
mänskliga den bärande problematiken hos Predikaren. Den kosmiska tiden upprepar 
sig i cykler och är evig. Solen går upp och ner. Vinden vänder om och om igen. 
Floderna flyter mot havet utan att fylla det (1:4-7). Den enskilda människans tid 
däremot är kort och rör sig från en början till ett slut. Människan är beroende av 
naturens cyklicitet men till skillnad från naturen består inte människan. Människan 
erfar därför sin egen tid på ett annat sätt än naturens. Människan kan inte heller 
överskrida sin situation och minnas historien och fånga framtiden (1:11). Människan 
saknar tillgång till det som var före hen eller kommer efter. Historien är borta ur 
människans medvetande. Ingen minns föregående släkten (2:16). Framtiden vet 
människan inget om och kan inte kontrollera (8:7). Detta hindrar människan från att 
förstå världen kognitivt och intellektuellt. Varken genom att betrakta, höra eller tala 
kan människan ta in helheten (1:8).959 Därför saknas kontinuitet i det mänskliga 
livet. Människans ändlighet hindrar människan från att uppnå något permanent, 
både ägande och förståelse. Den enda cykliska komponenten i det enskilda 
mänskliga livet är andens återgång till Gud.960 Därför blir tiden otillgänglig för 
människans försök att förstå och skapa mening. Istället ska människan befinna sig i 
nuet. Men nuet blir också omöjligt att omfatta slutgiltigt, eftersom det står i relation 
till den otillgängliga historien och framtiden. Det kan alltså tyckas som att 
Predikaren skulle uppmuntra till ett liv i den typ av avskuret nu som Tanner 
kritiserar. Men trots de oöverstigliga begränsningarna för mänskligt liv försöker han 
göra historien tillgänglig genom berättandet. I tre korta historiska berättelser skildrar 
han vishet.961 Historien är inte tillgänglig som den var (7:25) men den kan i 
begränsad mening begripliggöras i form av berättelser. Bundvad beskriver denna 
hållning hos Predikaren: 

Although Qohelet considers the wider horizons of past and future inaccessible to the 
human mind, he continually attempts to engage with them. This results in an ongoing 
conflict between statements of knowledge and statements of ignorance; between 

 
958 Rüsen, Berättande och förnuft, 135. 
959 Mette Bundvad, Time in the Book of Ecclesiastes (Oxford: Oxford University Press, 2015), 54 ff. 
960 Bundvad, Time in the Book of Ecclesiastes, 73. 
961 Predikaren berättar om sin egen strategi, hur han har prövat vishet och dårskap, njutning och 

lidande och funnit allt vara  tomhet (1:12-2:20). En fattig och förståndig pojke blir kung, vilket är 
bättre än en gammal, dåraktig kung (4:13-16). En fattig man i en belägrad stad var vis och kunde 
ha räddat staden men ingen tänkte på att fråga honom eftersom han var fattig (9:13-18).  
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wanting to investigate the temporal dimension of human life and being unable to do 
so.962 

Istället för att förstå Predikarens hållning som en resignerad avskurenhet från 
historien och framtiden menar jag att han därför kan förstås i linje med en 
hermeneutisk och narrativ förståelse av människans situation och vara behjälplig i 
att förstå tid utifrån att människan erfar tid. Hans till synes motstridiga hållning är i 
linje med den dialektik som jag framhöll i föregående kapitel, den litterära tekniken 
mashal, som ställer poler emot varandra för att läsaren ska ta sig igenom motsatsen 
mot en djupare förståelse. Därigenom kan han visa på deras samtidighet och 
beroende av varandra. I likhet med det som Rüsen beskriver, ges historiska 
händelser ett tidsmässigt sammanhang i berättelsen så att de kan de bli begripliga, 
ge mening och orientera människan inför framtiden. Trots tillvarons otillgänglighet 
kan den som söker vishet i viss mån veta hur hen ska handla, som jag uppfattar det 
just för att hen har dragit lärdom av den historiska berättelsen och sin egen 
erfarenhet.963 Berättelserna som Predikaren berättar, men också hans beskrivningar 
av människans livsvillkor, blir ett uppror mot den övergripande uppfattningen om 
att historien och människans situation inte slutgiltigt kan begripas. Bundvad säger 
om dessa människans begränsningar: ”Throughout the entire work he attempts to 
overcome them in order to describe human, temporal existence and create that 
existential coherence from which he is cut off, according to his initial 
conclusions.”964 

Predikaren gör alltså en åtskillnad mellan naturens cykliska tid och den mänsklig, 
linjära tiden, i meningen att naturen upprepar sig och förblir, medan den enskilda 
människan lever ett flyktigt liv och är ändlig. Detta påminner om Arendts förståelse 
av tid. Predikaren upplever också naturen som cyklisk, men på ett annat plan. 
Naturens repetivitet ger, som Phillips framhåller, en stabilitet i det i övrigt osäkra 
människolivet: ”That the natural world is predictable has a degree of assurance in 
the face of uncertainty, especially the uncertainty associated with death”.965 
Predikaren uppfattar också den specifika människans liv som linjärt i meningen att 
det rör sig från födelsen till döden. Den avgörande skillnaden i förhållande till 

 
962 Bundvad, Time in the Book of Ecclesiastes, 188. 
963 Min tolkning här är aningen mer optimistisk än Bundvads. Hon betonar historiens otillgänglighet 

och människans glömska hos Predikaren, inte minst för att de tre berättelserna avslutas med ord 
om vishetens förgänglighet. Genom att använda mashal som retorisk teknik, bidrar Predikaren till 
balansen mellan det meningssökande och den otillgänglighet som Bundvad själv lyfter fram. Det 
faktum att ”he admits that human beings cannot gain the type of knowledge to which he lays 
claim”, behöver därför inte betyda att den vishet han förmedlar görs om intet. Dock destabiliseras 
den , som Bundvad säger, vilket jag menar utgör en form av epistemologisk ödmjukhet där han 
inte själv kräver hegemoni för sin visdom. Bundvad, Time in the Book of Ecclesiastes, 156, se 
också 162, 174 f, 184 f. 

964 Bundvad, Time in the Book of Ecclesiastes, 174. 
965 Phillips, ”Ecclesiastes”, 143. I dagens av klimatförändringar präglade värld har människan i hög 

utsträckning gått miste om denna stabilitet även om de ovan nämnda exemplen på repetivitet 
fortsatt råder. 
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Arendt är dock att det vardagliga fogas in i, istället för att det avskiljs från, rörelsen 
mellan födelse och död. Predikaren kallar inte det vardagliga uttryckligen för 
repetitivt, men i viss mening finns det en cyklicitet även här, eftersom han 
återkommer till glädjen i den vardagliga sysslan att äta och dricka.966  

Referenserna till tomheten, absurditeten, kan få det att framstå som att Predikaren 
resignerar och i nihilistisk anda förespråkar hedonism, att det bara handlar om att 
stå på och få ut så mycket njutning som möjligt av livet. Men uppmaningarna att 
glädja sig är uppvägda av varningen för att bara glädja sig, att enbart tänka på 
njutning. Skillnaden är därför avsevärd gentemot det avskurna nuet. Istället 
accepterar Predikaren förutsättningarna för mänskligt liv, att det är kort och att 
döden är oundviklig. I denna situation ska människan söka vishet, inte förlora sin 
kapacitet att reflektera till ett arbete som övermannar och förlamar. Arbetet har, 
liksom allt annat hos Predikaren, två sidor. Det kan vara dränerande och tomt. Dess 
koppling till rikedom gör att det alltid är förrädiskt. Att samla rikedomar är dårskap, 
det återkommer han ofta till (2:11, 4:4-8, 5:9-16). Rikedomar kan man inte ta med 
sig från detta livet (2:18-21). Rikedom är bra för att det ger skydd men vishet räddar 
människans liv (7:12-13). Om man arbetar för att samla rikedom på hög men inte 
har några nära relationer och inte kan glädja sig åt livet är arbetet destruktivt (4:7-
8, 6:1-6). Men arbetet i sig kan ge glädje (2:10, 3:22), liksom att dess frukt innebär 
möjlighet att glädja sig tillsammans med andra (4:8-12). Bäst är att arbeta för att ha 
vad man behöver. Att inte arbeta och att arbeta för mycket är båda destruktivt. 
”Dåren sitter med händerna i kors och tär på sitt eget hull. Bättre en handfull i lugn 
och ro än två händer fulla och mycket möda, ett jagande efter vind.” (4:5-6) 
Människan behöver kunna glädja sig åt det hen har fått istället för att bara sträva 
efter mer (5:18-6:2).  

Predikaren drar alltså slutsatsen att människan ska glädja sig åt det goda i det 
vardagliga i livet, i nuet. Döden är oundviklig men människan behöver inte heller 
frukta den, eftersom människans ande går tillbaka till Gud. Döden är snarare, som 
Tamez säger, 

a reality to be beaten at its own game, by enjoying many days of material happiness 
before it arrives. Thus he mocks death, although at the end he will have to accept it. 
Those who do not enjoy life in the midst of so much enslaving toil are letting death 
win prematurely. Because the opposite of death is not just life, but life lived with 
pleasure and dignity. It is faith in a time for everything – a time to be born and a time 
to die – that permits him neither to fear death nor to love it, but to make the most of 
real life in the time between birth and death.967 

 
966 Detta är inte menat som en kritik av Mette Bundvads exegetiska läsning av Predikaren. Snarare är 

det en utveckling av det hon säger. Skillnaden mellan naturens repetitivitet och det mänskliga 
livets ofrånkomliga ändlighet kvarstår. Jag menar dock att upprepandet av det vardagliga ätandet 
och drickandet pekar på en viss cykliskhet även i det mänskliga linjära livet. 

967 Tamez, When the Horizons Close, 24. 
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Det överdrivna arbetet som inte tillåter någon vardagsglädje innebär alltså att döden 
får överhanden långt innan den faktiskt sätter in. Den förslavade människan är som 
död/döende. 

Predikarens linjära tidsuppfattning står i kontrast till Kellers kritik av det linjära 
tänkandet. Ändå tar han som Keller avstånd från deterministisk kausalitet och 
förlägger syftet med livet i nuet. I motsats till Keller rymmer hans livshållning dock 
en eskatologi post mortem. Likaledes poängterar han att människan inte har makt 
över tiden. Tvärtom kan tiden inte ens begripas och slutgilitgt begreppsliggöras, 
trots att tiden, som hos Keller, definierar människans livsvillkor. Frigörelsen finns 
för både Predikaren och Keller i nuet och utopin inom människans ändlighet.  

7.5 Relationalitet på andra villkor 
Om människan inte ska leva i ett avskuret nu, överväldigad av lönearbetets strävan, 
berövad sin förmåga att föreställa sig och berätta en verklighet byggd på andra 
värden, krävs det andra sätt att förstå lönearbetets plats i tillvaron. Nancy Fraser 
föreslår att de reproduktiva omständigheterna skulle få vara utgångspunkten för hur 
vi organiserar mänskligt liv, istället för som nu, det produktiva arbetet. Hon hävdar 
att människans produktivitet inte är möjlig utan att de grundläggande behoven av 
mat, husrum, kläder och omsorg är uppfyllda. Därför måste det reproduktiva arbetet 
uppfattas som förutsättningen för det produktiva och vara den sfär som livet 
organiseras omkring. Det produktiva arbetet måste organiseras på 
reproduktivitetens villkor.968 För att uppnå det måste det manliga idealet om 
lönearbete ersättas med ett omsorgsideal för både män och kvinnor.969 

7.5.1 Är familjen lösningen på problemet? 
Utifrån ett queert perspektiv som Isherwoods kan det riktas kritik mot den typ av 
diskussion som här förs, eftersom den tycks allt för fokuserad på den traditionella 
familjen. Vore det då inte rimligt att istället anlägga ett queerteoritsikt normkritiskt 
perspektiv på diskussionen om reproduktivitet och produktivitet för att på allvar 
bryta upp de förtryckande strukturerna? Som jag har lyft fram hos Isherwood 
uppfattar hon den heterosexuella tvåsamheten som en kapitalistisk institution, som 
syftar till att frambringa nya konsumenter och reproducera heterosexuella mönster.  
Att heterosexuell parbildning är intrikat förbundet med kapitalismen är riktigt, men 
inte nödvändigtvis i högre grad än andra former av relationer eller sexuell utövning. 
I ett kapitalistiskt system finns inget ”utanför” systemet, varför alla människor, 

 
968 Nancy Fraser, ”Contradictions of Capital and Care”, New Left Review, nr 100 (augusti 2016): 101, 

116 f. 
969 Nancy Fraser, Fortunes of Feminism: From State-managed Capitalism to Neoliberal Crisis 

(London: Verso, 2013), 134. 
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oavsett livsstil, är en del av detta och när nya sätt att utöva relationalitet uppstår 
kommer marknaden att anpassa sig till dessa. Alternativa sätt att organisera 
relationer undkommer därmed inte kapitalismen. Att heterosexuella relationer 
bidrar till att upprätthålla kapitalismen genom att frambringa nya människor kan 
knappast anses vara ett argument mot heterosexualitet. Dessutom bidrar även andra 
former av relationer till fortplantningen idag. 

En överväldigande majoritet av människor väljer fortfarande att ingå i 
heterosexuella, oftast barnalstrande, relationer. Det motiverar en fortsatt feministisk 
diskussion om de förhållanden och problem som genomsyrar dessa. Det utesluter 
dock inte en queer normkritik med syfte att vidga gränserna för vad som utgör 
accepterade livsstilar. Diskussionen av relationalitet i det här kapitlet avgränsar sig 
dock inte till problem som är specifika för heterosexuella par. Snarare menar jag att 
det marknadsekonomiska systemets gränser för relationaliteten gäller för olika 
former av relationsbildningar, med eller utan barn, liksom för vänskapsrelationer 
och relation till äldre föräldrar eller andra släktingar. Den heterosexuella 
familjebildningen behöver därför inte vara utgångspunkten för en sådan diskussion. 
Till det reproduktiva hör inte enbart människans fortplantning och med den 
förknippade sysslor utan alla former av arbete och omsorg som krävs för de 
existerande människornas överlevnad som att tvätta, laga mat och städa. I den 
reproduktiva sfären finns inte bara omsorgen om barn och äldre utan också om 
vänner, den som är sjuk eller genomgår en livskris. Att hjälpa en vän i kris, att bli 
en behövd vuxen åt någon annans barn, att leva tillsammans i olika konstellationer 
hör också till människans reproduktiva sida. Att ta den på allvar kräver att 
relationaliteten är prioriteten i samhället, oavsett hur den organiseras. 

Den tidsbrist som jag har framhållit som en konsekvens av lönearbetssamhället 
och som en orsak till revorna i relationsväven har också bidragit till att understödja 
den dominerande ställning som kärnfamiljen har och som feminismen har kritiserat. 
Genom att allt fler familjer har kommit att bestå av två (ofta heltids) lönearbetande 
vuxna har tiden och utrymmet för ideella engagemang krympt radikalt. Utrymmet 
för att engagera sig politiskt, i föreningar, i vänskapsrelationer eller äldre släktingar 
är för många mycket begränsat. Detta gäller förstås oavsett hur familjen ser ut, inte 
minst för ensamstående föräldrar. Effekten av detta är att kärnfamiljen fått en än 
mer central ställning. Den lilla tid som man har över när det reproduktiva och det 
produktiva arbetet är omhändertaget vill de flesta lägga på de närmaste relationerna. 
Resultatet blir en mycket inåtvänd kärnfamilj där det varken finns tid eller ork att 
rikta sig åt några andra håll. Många människor har inte energi och tid att lyssna på 
andra, att ömsesidigt engagera sig i andra, att ha relationer med andra, och därmed 
ge dem gåvan att berätta sig och bli berättade, det vill säga att utöva sitt konstruktiva 
beroende. Ironiskt nog tycks kärnfamiljens betydelse bara öka, trots kritiken av den. 
Man skulle kunna säga att en liberal teori leder till konservativ praktik i och med att 
kärnfamiljen gör renässans bakvägen. När en del röster höjs för en mer 
familjeorienterad lösning på underskottet av ömsesidighet, kan man säga att vi redan 
har en familjeorienterad situation men att den inte har löst problemet. Vägen framåt 
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är därför varken att åberopa en återgång till ett kärnfamiljsideal eller att ta avstånd 
från familjen som samlevnadsform. 

7.5.2 Kan samhället lösa problemet? 
Reproduktivt arbete har framför allt utförts av kvinnor och kvinnor utför fortfarande 
en större del av det. Reproduktivt arbete har också betraktats som ett arbete som 
utförs av kärlek. Det har gjort det svårt för kvinnor att frigöra sig från destruktiva 
beroenden inom detta område, eftersom man inte kan överge dem man älskar. Det 
är svårt, om inte omöjligt, att avgränsa vad som är reproduktivt arbete och vad som 
är kärlek.970 Mycket av omsorgsarbetet skulle kunna betraktas som enskilda moment 
som inte alls har med kärlek att göra, som att köra en tvättmaskin, och som därmed 
skulle kunna göras av vem som helst mot betalning. Omsorgsarbete kan göras 
produktivt genom att det flyttar ut i den produktiva sfären, antingen i form av den 
offentliga sektorns förskola och äldreomsorg eller i form av privata tjänster som 
exempelvis RUT. För att skilja mellan produktivt och icke-produkt arbete (eller 
konsumtion) använder sig ekonomer av det som kallas för tredje parts-kriteriet, som 
Margaret Reid har definierat som följer: ”If an activity is of such character that it 
might be delegated to a paid worker, then that activity shall be deemed 
productive.”971 

Samtidigt går det inte att lirka loss handlingar ur sitt sammanhang. Kan någon 
annan göra läxan med barnen? Kan någon annan natta barnen? Kan någon annan gå 
promenader med mormor? Om man ser varje sådan uppgift som ett enskilt arbete 
som ska utföras så blir svaret kanske ja på dessa frågor. Det förutsätter att det finns 
andra tillfällen där man bara umgås. Föreställningen om att utöva kärlek tycks vara 
att det ska finnas stunder av ren kärlek och stunder av arbete, det vill säga att dessa 
går att separera, den förståelse där kärlek främst bygger på frivillighet och känsla. 
Om promenaden inte uppfattas som ”arbetet att få mormor att komma ut” utan 
istället som den tid då man umgås och utövar kärlek är det inte lika uppenbart att 
någon annan kan betalas för att utföra uppgiften. Det går utmärkt att betala 
människor för att utföra omsorgsarbete men de kan inte betalas för att älska de 
människor som de har omsorg om. Det är här det blir tydligt att det uppstår ett 
problem till följd av skillnaden mellan kärlek och omsorg. Omsorgsarbete är 
sammanvävt med personliga relationer och kärlek och därför är det svårt att avgöra 
vad som är arbete och vad som är relationsskapande. Det betyder att hur god 
offentligt finansierad omsorg som än uppnås så kan den aldrig avkrävas den kärlek 
som privata relationer kan innebära. Samtidigt gäller den omvända situationen 
ibland, där nära relationer uppstår i den offentliga omsorgen. Problemet med att 
äldre människor och barn inte får den omsorg de behöver är dock inte enbart ett 

 
970 Carbin, Overud, och Kvist, Feminism som lönearbete, 34. 
971 Margaret Reid G., Economics of Household Production (New York: John Wiley & Sons, 1934), 

11. 
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ekonomiskt problem som kan lösas med mer resurser till den offentliga omsorgen. 
Det blir i hög grad en fråga om hur människan förhåller sig till den andre, oavsett 
vilken sfär man rör sig i. 

Fraser gör en viktig poäng i att det reproduktiva, eller omsorgen som hon kallar 
det, bör vara utgångspunkten för hur samhället organiseras, eftersom det är 
förutsättningen för övrigt liv. Det innebär, som hon också tidigare varit inne på, att 
normen för det gemensamt mänskliga måste förändrs, från att vara bildad på mäns, 
i Beauvoirs mening, transcendenta liv. I den liberala feminismen har strävan att 
uppnå det som män har varit framträdande. När mäns ansvar för hem och barn har 
betonats har det i hög grad varit i form av en jämställdhetsfråga, alltså som en 
förutsättning för att kvinnor ska kunna vara jämställda med män i arbetsliv och 
politik. Sällan har de värden som reproduktivt arbete är centrerade kring, 
relationsskapande och kärlek, framhållits som viktiga för män att utveckla. Framför 
allt har kvinnor uppmanats till oberoende medan män sällan uppmanas till att utöva 
sitt konstruktiva beroende. Så länge det kvarstår en dikotomi mellan produktivt och 
reproduktivt kopplat till dikotomin mellan oberoende och beroende, där det förra är 
överordnat och utgör målet för både män och kvinnor, kan inte frigörelse ske, utifrån 
det konstruktiva beroendets synpunkt. Samtidigt finns det ett problem med Frasers 
resonemang eftersom hon vill vända upp och ner på dikotomin, när det snarare är 
fråga om en ömsesidig avhängighet. För att kunna laga den mat som krävs för att 
delta i den produktiva sfären, måste någon arbeta i den produktiva sfären så att det 
finns medel att handla maten för. Det är här fråga om en samtidighet. Jag menar 
dessutom att destruktiva beroenden kan uppstå i båda sfärerna, liksom att 
konstruktivt beroende spänner över båda. För många är de relationer som de har 
genom arbetet en viktig del av vilka de är som individer. Det konstruktiva beroendet 
är ständigt närvarande. 

7.5.3 Beroendets ständiga närvaro 
En viktig orsak till att slitningarna mellan produktivt och reproduktivt fortfarande 
kvarstår menar jag är en otillräcklig förståelse av människans beroende. Beroende 
är en överbryggande länk som hindrar enkla lösningar på hur samhället kan 
organiseras. Människor är inte beroende enbart för sin överlevnad av andra 
människor utan också för sin kontinuerliga tillblivelse som själv. Som relationellt 
konstituerad varelse har människan en beroendedimension i alla sfärer som hen rör 
sig. I kampen för överlevnad finns en självtillblivelse och att få bli till som själv är 
i grund och botten en fråga om att överleva som en person med värdighet, som 
Tamez påpekar. Utifrån den övertygelsen kan den komplexa dynamik som 
mänskligt beroende är inte lösas genom att lösa konflikten mellan reproduktivt och 
produktivt. Hur mycket staten än understödjer medborgarna i deras reproduktiva 
arbete och hur mycket människor än deltar i den produktiva sfären återstår en form 
av konstruktivt, narrativt beroende som skär igenom båda sfärerna.  
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Det beror på det som Keller framhåller som att varje människa som självet har en 
relation med blir del av detta själv. Därmed är varje relation en del av en människas 
livshistoria och påverkar hens identitet. Därför är var och en utlämnade till varandra 
och beroende av varandra. Människans utlämning till den andre är därför djupare än 
den fenomenologiska utlämning som Arendt talar om, utlämningen i framträdandet. 
Det är inte nog att människan är blottställd inför den andre. Den andre tar del i 
självet, vilket gör självet avhängigt av denna. Att inte bemöta detta konstruktiva 
beroende leder till förtryck i samma utsträckning som ett destruktivt beroende gör, 
eftersom det fråntar människan hens värdighet då hen inte kan bli till som själv. 
Därmed krävs ett annat förhållningssätt från den enskilda individen. 

Jag vill här poängtera att en aspekt som skiljer ett destruktivt beroende från ett 
konstruktivt är att det destruktiva beroendet påverkar självtillblivelsen på ett 
destruktivt sätt. Det destruktiva beroendet innebär dessutom en passiv avhängighet 
där självet inte har makt över situationen och är oförmögen att förändra den. 
Beroendet blir ensidigt. Det konstruktiva beroendet är istället något som självet 
aktivt utövar. Inte i meningen att man kan välja att vara beroende eller inte, men 
man kan påverka om man aktivt utövar det eller ej. I det konstruktiva beroendet har 
man en handlingsförmåga och är med och påverkar utvecklingen av en relation och 
den egna självtillblivelsen. Beroendet innebär dock att man också är avhängig av 
den andres lyssnande och berättandet, att bli given den gåvan. Det kräver inte en 
symmetrisk relation men den behöver vara ömsesidig. En sådan frigörelse kan 
förstås i termer av blomstrande, vilket är ett vidare begrepp än den negativa friheten 
men också förhållandevis oprecist. En sådan obestämdhet är inte enbart negativ, 
eftersom en pluralistisk frigörelse måste ge utrymme för att tolka målet med 
frigörelsen på olika sätt. Blomstrandet kan i det här sammanhanget beskrivas som 
att få bli till som själv genom att bekämpa destruktiva beroenden och samtidigt 
kunna utöva konstruktivt beroende i ömsesidiga relationer. Om ömsesidighet är 
avgörande för frigörelse måste det dock definieras närmare. 

7.5.4 Ömsesidighet, frivillighet och separativitet 
Ömsesidighet innebär att något är gemensamt, att det tillhör alla inblandade parter. 
Men som Bonnie Miller-McLemore påpekar kan ömsesidighet ha många olika 
innebörder, vilket gör det komplext att använda som ett eftersträvansvärt värde.972 I 
vänskapstraditionen från Aristoteles anses det att vänskap måste vara ömsesidig i 
meningen att den baserar sig på jämlikhet och frivillighet.973 Enbart två individer 
som står på samma nivå kan ingå en äkta vänskapsrelation med varandra. I en 
individualistisk kontext som den svenska framstår det dessutom instinktivt som 

 
972 Bonnie Miller-McLemore, ”Sloppy Mutuality: Just Love for Children and Adults”, i Mutuality 

Matters: Family, Faith, and Just Love, red. Herbert Anderson m.fl. (Lanham, Md.: Rowman & 
Littlefield, 2004), 126 f. 

973 Österberg, Vänskap, 283 f. 
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motbjudande att tänka sig vänskapsrelationer som är hierarkiskt ordnade eller 
påtvingade. Sann vänskap, liksom när det gäller sann kärlek i den svenska 
kontexten, måste vara fri från makt, ingås på frivillig basis och vara möjlig att ge 
upp när helst den ena parten så känner. Det framstår dock som en märkligt tunn 
definition på en jämlik relation att det är lika möjligt för båda att lämna den. Det 
betyder antingen att det blir uppenbart huruvida relationen var jämlik först vid dess 
upphörande, eller att relationen ständigt måste präglas av vetskapen om att den kan 
upphöra för att den ska upplevas som jämlik under dess gång. Att värdera relationen 
utifrån dess eventuella slut framstår som ett destruktivt sätt att förhålla sig till 
relationer. 

Det beauvoirska arvet föreskriver en specifik form av ömsesidighet, den som 
uppnås av individer som är jämlika i sin transcendenta existens. Kroppens 
nödvändighet måste överskridas för att uppnå frigörelse och ömsesidighet. En 
existensfilosofiskt grundad politisk feminism som denna faller alltså offer för ett 
dualistiskt tänkande i och med att den bygger på en kropp/själ-dikotomi. Den bygger 
också på en ontologisk individualism, där människan ytterst sett är ensam och 
separat. Som jag har påpekat i tidigare kapitel kan separation inte vara vägen till 
ömsesidighet i en relationellt orienterad teologi. Likaså har jag framhållit att 
relationalitet inte kan uppstå på grundval av en gemensam mänsklig ontologi. Den 
narrativa förståelsen av människan som jag här skriver fram tar sin utgångspunkt i 
att relation inte kan uppstå mellan människor på grundval av människans vad utan 
enbart på grundval av människans vem. Det betyder att det inte är på grundval av en 
ontologisk och därmed universell beskrivning av vad människan är som den 
konkreta relationen är möjlig, utan att relationen uppstår mellan människor som 
unika personer i kraft av deras specifika berättelser. Det narrativa perspektivet på 
självet svarar mot en del av den mänskliga relationaliteten och ömsesidigheten som 
det existentialistiska inte förmår. 

Frivillighet utgör trots detta en viktig del av en relation i den svenska kontexten. 
Om man emellertid närmar sig vänskapsrelationen utifrån förutsättningen att det är 
nödvändigt att skilja på människans synd och människans ändliga villkor och 
därmed granskar hur vänskapsrelationer tar sig ut, och inte hur de idealt sett skulle 
gestalta sig, är det tveksamt om det verkligen är möjligt att helt komma ifrån 
maktdimensionerna i vänskapen. Asymmetrier i en vänskapsrelation är inte alltid 
orsakade av förtryck, det vill säga synd. Visserligen är vänner vanligen ytligt sett 
fria att ge upp relationen när de vill, men i praktiken finns många faktorer kring 
vänskapsrelationer, som inte direkt är orsakade av förtryck, som ändå påverkar i 
vilken utsträckning parterna känner sig fria. Det kan exempelvis röra hur stor 
familje- och vänskapskretsen i övrigt är, hur mycket känslor som investerats i 
relationen eller hur relationen relaterar till andra relationer i bekantskapskretsen. Det 
handlar också om vilket skede personerna befinner sig i, om exempelvis den ena 
genomgår en livskris eller plötsligt får radikalt förändrade livsomständigheter. 
Sådana faktorer är aldrig exakt lika för båda parter utan orsakar en asymmetri i 
meningen att beroendet, eller friheten att lämna relationen, är olika stort.  
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Likaledes innebär det faktum att det inte finns någon relationalitet som står fri 
från de mänskliga förutsättningarna när det gäller ändligheten att människan är 
bunden till tid och rum och därmed alltid har begränsade resurser i form av 
exempelvis tid och pengar. All relationalitet är underkastad prioriteringens 
nödvändighet. En person med femtio personer i sin bekantskapskrets kan inte få de 
tidsmässiga resurserna att räcka till för att utöva en fördjupad relation med alla. 
Därmed krävs en prioritering som baserar sig på hur högt man värderar en relation 
i förhållande till andra relationer för att avgöra vilka relationer som ges mest 
tidsmässiga och känslomässiga resurser. Att relationer är asymmetriska är därmed 
inte enbart en konsekvens av den typ av underordning som i hög grad skulle vara 
möjliga att eliminera i ett samhälle, utan också av de förutsättningar som hör 
ändligheten till.  

7.5.5 Ömsesidighet som kvalitet 
Heyward pekar på att ömsesidigheten i en relation inte måste innebära symmetri 
men att den måste sträva mot symmetri. Därmed karaktäriseras ömsesidigheten av 
kvaliteten på relationen medan den pågår, snarare än av frivilligheten att ingå och 
lämna relationen, av frihet från asymmetrier, eller av att den äger rum bortom 
kroppens nödvändighet och repetitivitet. Dock är det inte heller rättvisa som 
karaktäriserar den, menar jag, som hos Isherwood och Heyward. Jag uppfattar 
istället den andra delen av den lesbiska erostraditionens ömsesidighetsbegrepp som 
centralt. Isherwood lyfter fram att båda upplever sig som värdefulla, vilket ger en 
fingervisning. Heyward uttrycker det som att båda växer och utvecklas i relation till 
varandra. Jag vill uttrycka det som att det finns ett engagemang i relationen från 
båda sidor eftersom båda känner sig värdefulla och då kan utvecklas. För att detta 
ska ske är det nämligen nödvändigt att det finns ett uppvisat intresse och 
engagemang från båda parters sida. Villigheten att ingå i en relation innebär inte en 
villighet att känna till en persons existens och yttre omständigheter, en persons namn 
som Ricoeur uttrycker det, utan är en villighet att ta del i den andre personen genom 
att berätta den andre och bli berättad av den andre, det vill säga att bidra till den 
andre personens självtillblivelse och ta emot sitt själv från den andre. Ett sådant 
resonemang blir rimligt utifrån definitionen av kärleken som en relation, men inte 
om den reduceras till en känsla. Ömsesidighet definierat som villighet till 
engagemang understödjer ett konstruktivt beroende på ett sätt som den 
västerländska frihetliga vänskapstraditionen inte rymmer. I ett ständigt utbyte och 
engagemang i den andre söker människan mening och skapar på så sätt identitet. 
Genom att tolka sig själv, andra, Gud och livet väver hen berättelser som gör 
verkligheten meningsfull där hen själv och andra blir till. Om ömsesidighet är ett 
engagemang i den andre innebär det därmed att det är en handling och inte ett 
tillstånd. Det är alltså i en sådan ömsesidighet som det konstruktiva beroendet som 
ett handlade kan ta plats, eftersom beroendet är handling och inte tillstånd. 
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7.6 Motstånd och spiritualitet 
Så hur ska man då handla? Jag vill här med hjälp av Predikaren dra upp linjerna för 
en feministteologisk strategi som också utgör en spiritualitet. Jag gör inte anspråk 
på att framföra någon heltäckande spiritualitetsteologi, utan vill framhålla ett sätt att 
förstå andlighet utifrån perspektivet av mänskligt konstruktivt beroende och utifrån 
de slutsatser jag har dragit av den dialog som jag har fört med Isherwood, Coakley 
och Keller genom avhandlingen. Jag återknyter alltså här till den dialogiska och 
kontextuella metodiken i avhandlingen och det försvar för det ofärdiga som den 
utgör. Den medvetet kontextuellt förankrade teologin som syftar till att adressera 
underordning i sin ständigt föränderliga kontext har med nödvändighet en sådan 
karaktär. 

I föregående kapitel beskrev jag utifrån Predikaren hur människan lider på tre 
olika sätt, under förtryck, på grund av människans ändliga omständigheter och på 
grund av att människan betänker de två första lidandena och försöker öka sin vishet 
och handlingsförmåga. Lidandet är närvarande i alla människors liv, det behöver 
inte sökas. Detta innebär också att lidandet inte är en hävstång mot det gudomliga 
utan ett smärtsamt utrymme där det gudomliga kan möta människan, i hennes 
mänsklighet. Dess andliga betydelse har att göra med hur människan hanterar 
lidandet, om människan stänger av det eller låter det leda till vishet. 

Trots att livet inte är begripligt för människan, utan absurt och innebär lidande, 
har Predikaren en förtröstan på att det finns en ordning, även om den inte är 
tillgänglig för människan. Om allt har sin tid är människan inte utlämnad till livets 
hotande tomhet och absurditet i den existentialistiska meningen. ”If there is a time 
to be born and a time to die, to build and to destroy, to laugh and to weep, there must 
also be a time for hebel and a time for non-hebel. The newness that Qoheleth himself 
rejects becomes a proclamation of the time of non-hebel.”974 Men eftersom han inte 
vet detta, så som han av erfarenhet vet det övriga han kommer fram till, snarast talar 
det mot hans erfarenhet, är detta mer uttryck för en förhoppning som grundar sig i 
hans förtröstan på att allt ytterst vilar i Guds hand. Men detta hopp får honom inte 
att omvärdera det sätt att leva och finna mening som han kommit fram till är det 
mest visa i ljuset av människans dödlighet och livets tomhet och absurditet. Allt är 
inte bra nu. Det finns förtryck och det finns ofrånkomligt lidande. Allt kommer inte 
heller att bli bra imorgon. Då kan man välja att sikta utanför systemet, bortom tiden 
som Coakley uppmuntrar till eller inom tiden som Isherwood förespråkar. Inget av 
de alternativen har jag uppfattat som hållbara. Eller så kan man välja att, utan att 
resignera, leva mitt i det, som Keller anbefaller, och söka det som inte är tomhet och 
göra motstånd inifrån.  

 
974 Tamez, When the Horizons Close, 20. 
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7.6.1 Strävan efter vishet 
Att på ett kontra-apokalyptiskt sätt göra motstånd inifrån och stanna med i lidandet 
är förenat med att upprätthålla människans värdighet genom att ständigt söka 
mening och förståelse i reflektion över livet och dess omständigheter, en strävan 
efter vishet.975 Predikaren utgör ett exempel på det. Han sätter sig upp emot den 
vedertagna vishetstraditionen i sitt samhälle där ekonomiskt välstånd är ett tecken 
på vishet genom att själv reflektera över sin egen erfarenhet. Han betraktar den 
etablerade traditionen med misstänksamhet, enligt O’Connor inte olikt 
misstänksamhetens hermeneutik i feministteologin, och ställer den grundläggande 
frågan: ”what in human life is worth doing?”.976 Eller med hans ord: ”Vad får 
människan ut av all sin möda under solen?” (1:3, se också 2:22, 3:9). Hans 
erfarenhet säger honom att svaret är att allt är tomhet, fåfänglighet, absurditet. 
Predikaren vågar alltså gå ner på botten av tillvaron, i mörkret, för att verkligen 
kunna svara på frågan om vilka värden som ska styra ens liv, vilka värden man vill 
orientera sitt handlande efter, istället för att enbart följa med strömmen av 
”konventionell vishet”. En vishet som vid närmare betraktande inte framstår som 
särskilt vis för Predikaren. På samma sätt betraktar feministteologen idag samtiden 
med ett mått av skepsis och frågar sig vilka värden som bör styra livet. Detta sätt att 
förhålla sig godtar varken Coakleys avfärdande av det världsliga som fullständigt 
renons på andliga dimensioner eller Isherwoods tömning av andligheten på all form 
av specificitet. Det är möjligt att kritisera sin samtid utifrån förutsättningen att man 
själv är en del av den snarare än att man står utanför den och samtidigt göra anspråk 
på att säga något som man anser att samtiden har gått miste om. 

O’Connor framhåller att utgångspunkten för samtidskritiken hos Predikaren är 
hans grundläggande erfarenhet av ”unknowing as the primal condition for the 
human person”.977 ”Ingen vet hur livsanden kommer in i fostret hos den havande, 
lika litet förstår du hur Gud handlar, han som gör allt.” (11:5) Människans sökande 
efter vishet måste därför utgå ifrån oförmågan att omfatta världen, andra människor 
och Gud, vilket omöjliggör absoluta sanningar. Predikaren ifrågasätter kategoriska 
hållningar i samtiden, eftersom de är alltför ytliga då de inte tar denna fundamentala 
okunskap på allvar. I motsats till vad Coakley påstår är det alltså inte fråga om falsk 
ödmjukhet när någon omsluter denna grundläggande okunskap. Snarare är det fråga 
om en djup erfarenhet av det outgrundliga, det som Keller kallar apofatisk 
relationalitet.  

Hållningen att det inte går att anvisa en specifik lösning på underordningens 
problem, att vishet ifråga om vägval inte kan sammanfattas i en entydig lösning som 

 
975 Jag anknyter inte till den feministiska Sofiatraditionen här, eftersom jag i detta sammanhang inte 

betraktar visheten som en gudomlig, kvinnlig gestalt utan mer är ute efter att framställa en 
livshållning i relation till Predikaren. I svenskt sammanhang har Ninna Edgard skrivit om Sofia i 
Ninna Edgardh Beckman, Sofia: Den vishet vi förkunnar (Uppsala: Svenska kyrkans 
forskningsråd, 1996). 

976 O’Connor, The Wisdom Literature, 115. 
977 O’Connor, The Wisdom Literature, 124. 
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den asketiska kontemplationen eller den normlösa sexualiteten och 
sammanlänkande erotiken, finns också speglad i vishetstraditionen i det gamla 
testamentet. Istället framställs livet som ”a continual encounter with conflicting 
truths, each making competing claims upon the seeker”.978 Det betyder att det krävs 
en ständig urskiljning av människan och bedömningar av hur man ska agera och att 
människan alltid har möjlighet att upptäcka nytt mitt i den paradoxala tillvaron. 
Uppenbarelsen sker alltså mitt i tillvaron, i linje med Kellers uppfattning om att 
skapelsen ständigt sker, aldrig är färdig och därmed också utgör en frälsning, när 
människan tas emot av Gud som hen blev. The lure kan vara en metafor för att 
förhålla sig öppen för det som man är med om, bearbeta det och låta sig ledas av 
det, det vill säga att utifrån sin horisont reflektera över sin livsberättelse genom att 
berätta den, få den berättad och sätta den i relation till att andra berättar sina. Då kan 
enskilda handlingar och val sättas i en större helhet som gör att de blir begripliga 
och ger mening. Vishet handlar om en praktisk kunskap som är integrerad med den 
specifika personen och dess förnuft och känslor. En kunskap som syftar till 
förbättrad handlingsförmåga. Spiritualiteten syftar alltså till att människan ska bli 
bättre på att hantera förutsättningarna för det mänskliga livet, ändligheten och 
okunskapen. Mot denna bakgrund är det fråga om en annan förståelse av visdom än 
den som Coakley framhåller. Hållningen att människan inte behöver sträva för att 
upprätta en relation till Gud utan har en sådan relation i egenskap av att vara skapad 
gör att begreppet vishet kan omfatta alla områden i livet så att människan kan lära 
sig och dra slutsatser utifrån olika erfarenheter och kunskaper.  

Coakley är kritisk till den här typen av spiritualiteter och menar att 
feministteologer ”skär ner på Guds ontologiska storlek” när de väljer andra vägar 
än hennes att relatera till och förstå Gud. Coakley utgår ifrån att den som inte har 
den typ av erfarenhet av det gudomliga som hon själv besitter inte har erfarit Gud 
utan enbart utgår ifrån ett förnuftsmässigt resonemang som syftar till frigörelse. Att 
sätta sig över andra människors erfarenhet av det gudomliga och bestämma det till 
att enbart vara ett utslag av att vilja styra teologin i en viss riktning är förmätet. 
Denna hållning bottnar i Coakleys dikotoma världsbild, där andliga erfarenheter är 
avgränsade till den typ av kontemplativt och asketiskt liv som hon själv förespråkar 
och skilt från alla andra erfarenheter. Likaså är det en position som bygger på 
Coakleys exklusiva epistemologiska position. Coakley har tillgång till sanningen 
och kan därför avfärda alla andra positioner. I den samtida slitningen mellan 
”liberal” och ”konservativ” kristen tro finns en idé om att den äkta spiritualiteten 
hör den konservativa falangen till. I linje med vad Coakley hävdar, anses det ibland 
att progressiva förhållningssätt till tro och andlighet är mindre andliga, mindre 
engagerade eller seriösa beträffande andlighet eller mindre intresserade av 
detsamma. Även i relation till andlighet krävs dock en samtidighet, menar jag. 
Istället för att som Coakley hävda att vi måste föra in spiritualiteten i teologin menar 
jag att vi måste förstå spiritualiteten som något bredare och som därför redan 

 
978 O’Connor, The Wisdom Literature, 19. 
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indirekt inbegripen i teologin, som en del av den vidare erfarenhet som teologin 
grundar sig i. 

7.6.2 Den narrativt formade erfarenheten 
Det finns därför i den typ av feministisk teologi som här skrivs fram, ingen tydlig 
gränslinje mellan människans andlighet och övriga liv. Det gör likväl inte 
spiritualiteten mindre angelägen. I den narrativa självtillblivelsen utgör den en 
ständig part. Spiritualiteten som en process tar sig uttryck genom att människan 
tolkar och införlivar de inflytanden som livet ger. Vad jag åsyftar med process är att 
spiritualiteten är en del av det ständiga livsskeende som människans föränderliga liv 
utgör. Människans uppgift är då att gripa de inflytanden som strömmar mot hen. 
Alla inflytanden har potential att bidra till människans utveckling men gör det 
förstås inte per automatik. Om man ska kunna lyssna till the lure krävs det också 
urskiljning. Det krävs att man drar sig tillbaka och reflekterar och låter det som finns 
inom en komma upp till ytan. Det skiljer sig dock från Coakleys förståelse. Det finns 
nämligen inte ett rätt sätt varken att lyssna, urskilja eller agera. The lure är inte en 
enskild rätt väg utan handlar om att försöka gå i en god riktning. Eftersom jag, i 
motsats till Coakley, menar att det inte finns något tänkande eller handlande utanför 
människans bristfälliga tillvaro, betyder det att det inte finns ett rätt eller en position 
som människan kan inta för att utröna detta enda rätta.  

Att spiritualiteten är narrativ innebär att den varken är ontologiskt individualistisk 
eller självcentrerad. Snarare medför den att självets statiska bild av sig själv rubbas. 
Som narrativ varelse är människan beroende av andra för sin spiritualitet och 
självtillblivelse. Människans reflektion, utbyte med andra, deltagande i gudstjänst 
och relation till Gud utgör möjligheter för ett positivt gripande av inflytandena och 
därmed är det alltid i relation till Gud och andra människor som förändring sker. 
Genom gemensamma berättelser blir människans lilla berättelse del i en större. Som 
Isherwood påpekar kan bibelberättelserna utgöra sådana större berättelser som 
människan läser sin egen berättelse i relation till. När bibelberättelser upplevs verka 
för frigörelse kan de förmedla en kraft att handla, om de vävs samman med 
människans egen berättelse och därmed talar till den specifika situationen. Också 
bönen kan förstås som en del i en narrativ process. Människan berättar sitt liv, eller 
andras liv, och Gud lyssnar. Serene Jones uttrycker detta som att människan vittnar, 
Gud bevittnar, ”we testify, God witnesses”.979 

Den andliga och personliga mognaden och utvecklingen syftar inte heller till att 
människan ska stiga linjärt i andlighet eller genomgå en ontologisk förvandling. 
Individen ska bli allt mer människa, det vill säga allt mer sig själv så som den unika 
individ som det är möjligt att bli genom att realisera ögonblickets potentialiteter. 
Andligheten och mognaden rör sig istället över många områden, vilket innebär att 
det finns skillnader mellan människor beroende på vilka erfarenheter man haft och 

 
979 Jones, Trauma and Grace, 52. 
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hur man har realiserat de potentialiteter som de burit med sig. Utveckling sker i 
relation till den utsträckning som man är intresserad av att ta sig an livets händelser 
och låta dem forma en i en god riktning. Det handlar om i vilken grad man vill låta 
ens erfarenheter göra en erfaren. För att återknyta till citatet från David Tracy i 
inledningen: “To experience in other than a purely passive sense (a sense less than 
human) is to interpret; and to be “experienced” is to have become a good 
interpreter.”980 När människan berättar tolkar hen i syfte att förstå och söka mening 
och ju mer hen gör det medvetet, desto bättre blir denna förmåga. Andlig mognad 
är därmed mångfacetterad och vid, inte linjär, hierarkisk och uppåtstigande. 

Om förändringsmöjligheterna ligger i hur människan hanterar de potentialiteter 
som finns i de föregående ögonblicken har berättandet en viktig funktion för att 
förstå vilka dessa potentialiteter är och hur de kan hanteras. För att kunna handla på 
ett för frigörelsen gynnsamt sätt krävs reflektion över möjligheterna och hur 
människan vill handla, vilket kan ske genom att berätta. Genom att i nuet berätta 
kan det som i historien var potentialiteterna förvandlas till aktualitet i framtiden 
därför att det hjälper människan att handla. Att människan inte har möjlighet att 
omfatta helheten, inte kan förstå tid och förändring i grunden, inte kan uppnå en 
enda rätt väg till frigörelse, hindrar oss inte att berätta, som Predikaren tydliggör. 
Som Bundvand uttrycker det kan man se på ”storytelling as a means of protest”.981 

7.6.3 Handling och frigörelse 
Även om jag i kontrast till Isherwood och Coakley menar att människans befintliga 
identitet inte är entydigt destruktiv eller icke-autentisk, eller att det är möjligt att ta 
sig utanför den maktmatris som ändå påverkar människans identitet, medger en 
narrativ identitet ändå att människan har ett handlingsutrymme. I varje stund finns 
potentialiteter, som är beroende av och springer ur föregående stund, potentialiteter 
som människan kan gripa. Vad som helst kan inte komma ur vilken situation som 
helst, det finns ingen total frihet, men människan har frihet att gripa eller inte gripa 
möjligheter genom att lyssna till the lure. Detta är dock beroende av att människan 
agerar utifrån en berättelse som utgör hens tolkningshorisont och som gör 
handlandet begripligt och meningsfullt. Berättelsen utgör den ram som förenar det 
annars obegripliga till något som människan kan relatera till och handla utifrån. 

Att berätta berättelsen om sig själv och andra är inte en navelskådande 
verksamhet för människor med tid och pengar. Berättandet sker inte bara med ord 
och på ett reflekterat sätt utan i någon mening i all interaktion och handling, genom 
att självet ger en bild av sig själv och får en bild tillbaka. Eftersom berättandet hela 
tiden skapar människans identitet skapar den också en bas för fortsatt berättande och 
handlande genom att den skapar ett nödvändigt sammanhang att förstå och därmed 
agera utifrån. Berättandet övergår i handling därför att det är utifrån denna förståelse 

 
980 Tracy, Plurality and Ambiguity, 9. 
981 Bundvad, Time in the Book of Ecclesiastes, 155. 
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och mening som människan kan sätta upp mål för sitt handlande. Rüsen beskriver 
detta: 

Och just i denna inriktning fyller det historiska meningsskapandet sin orienterande 
funktion, alltså där man inte längre berättar utan handlar ”aktivt” i snäv mening. 
Historiens narrativa meningsskapelse överskrider sig själv i målinriktade och 
ändamålsbestämda handlingars meningsbestämning. Historien ingår i 
föreställningarna om vad som måste göras eller inte göras och blir på så sätt en del 
av den sociala världen. Denna aktiva uppfyllelse av den orienterande funktionen är 
postnarrativ och som sådan ett viktigt element i det narrativa meningsskapandet.982 

Människan skapar alltså identitet genom att ur en specifik horisont betrakta och 
berätta sina erfarenheter och har en möjlighet att handla genom att mot bakgrund av 
den förståelse som då uppstår gripa de möjligheter som finns i stunden. 

Som jag tidigare framhållit menar jag att det är nödvändigt att ta tillvara en del 
av den handlingskraft som den liberala traditionen tillmäter självet. Den handlande 
människan har möjlighet att påverka ojämlikhet, liksom att arbeta mot den 
underordning som uppstår när människans relationella beroende inte blir bemött. 

7.6.4 Vardagen och andligheten 
Om berättandet utgör ett motstånd hos Predikaren finns det också en annan del av 
en motståndstrategi hos honom, att njuta vardagens glädjeämnen, det som Tamez 
kallar ”the utopia of everyday enjoyment”.983 För honom tycks det mycket vara 
fråga om ett val. Allt är tomhet, precis allt. Men han väljer att njuta av de gåvor han 
fått, vilket gör att de blir meningsfyllda och njutbara, motsatsen till tomheten. Detta 
sätt att förhålla sig stämmer överens med Isherwoods strategi att leva ”som om”, 
alltså att iscensätta den frigörelse som ännu inte är fullständigt verklig. Livet ska 
utifrån detta perspektiv levas i njutning och värdighet, vilket står i motsats till 
Coakleys framställning av njutningen av det världsliga som ovärdig, men delvis 
ligger i linje med Isherwoods uppvärdering av det konkreta, kroppsliga livet.  

Den gammaltestamentliga vishetstraditionen framhåller att människans andliga 
liv sker i det vardagliga. Det är det område där ”humans struggle to cope with the 
chaos of daily life, where Wisdom and Folly compete for human loyalties, and 
where the divine and the human meet”.984 Det innebär enligt O’Connor att det 
vardagliga mänskliga livet blir en “helgad plats” och att “the most mundane of 
human efforts and the loftiest of human aspirations are integral to the life of the 
spirit as marrow is to the bones”.985 I vishetslitteraturen finns vad som kan förstås 
som en dialektik mellan yttre och inre liv och Gud och värld men även mellan 

 
982 Rüsen, Berättande och förnuft, 138. 
983 Tamez, When the Horizons Close, 25. 
984 O’Connor, The Wisdom Literature, 14. 
985 O’Connor, The Wisdom Literature, 14. 
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individ och kollektiv. I vardagens möda, lidande och glädje finns det en ”revelatory 
and healing potential”.986 Just för att livet är tvetydigt, förvirrande och ställer 
människan inför konkurrerande sanningar kan något av tillvarons mysterium 
blottas. Anledningen till att vardagslivet kan fungera uppenbarande är den 
grundläggande föreställningen att skapelsen är Guds heliga verk som är till inför 
Gud. Vishetstraditionen utgår alltså från människans situation, lidandet och 
meningssökandet. I motsats till vad Coakley påstår måste inte ett sådant 
förhållningssätt närsynt låta individen utgöra alltings mått. ”Instead wisdom focuses 
on what it means to be human before God.  […] Wisdom does not impose God on 
life but assumes God’s presence and activity in every facet of its existence.”987 

Vad finns det då för förutsättningar för en spiritualitet grundad i vardagen? Hos 
Beauvoir saknar livet i repetitiv immanens frihet. Hon förutsätter att arbetet i 
hemmet och uppfostran av barn saknar den osäkerhet och det risktagande som 
kräver att människor fattar beslut utan någon garanti om vad som är rätt. Att vara 
förälder uppfattas som något som går av sig självt, eftersom det enbart handlar om 
en upprepning av naturen givna förutsättningar. Endast i lönearbetet förverkligar 
människan den existentiella friheten, det vill säga sitt oberoende och det är bara 
genom att utsätta sig för den risk som verklig osäkerhet och frihet medför som man 
kan bli till som subjekt.988 Tvärtemot Beauvoirs föreställning är föräldraskap förenat 
med risktagande och beslutsfattande. Att leva med barn är en unik process där 
föräldrarna ytterst är ansvariga för att avgöra hur deras barn bäst ska bemötas, det 
vill säga att det finns en kreativ frihet och därmed en ångest. Nyhet inträder hela 
tiden i det repetitiva. 

Det vardagliga livet innebär stor möda, även i en välfärdsstat som Sverige. Det är 
hårt förvärvsarbete men också mycket omsorgsarbete som sliter på människor, inte 
minst på kvinnor. Omsorgsarbetet kan vi inte heller komma ifrån, även om det 
förstås utgör en mindre del i en välfärdsstat. Men eftersom vi arbetar så mycket i 
förvärvsarbete blir omsorgsarbetet en stor börda. Frågan är om relationaliteten 
enbart är något som måste minimeras och något som vi helst skulle slippa eller om 
det också finns vishet att söka i det som gör att det borde ges ett viktigt utrymme i 
samhället. Miller-McLemore pekar på att andlighet kan sökas mitt i vardagen: 

For those who care for children, spirituality arises in the midst of the complexities of 
intimate attachments; in the busyness and world-maintaining activites of 
homemaking; in the self-transcending powers of sexual intercourse, pregnancy, 
childbirth, and nursing; and in providing for physical needs and stewardship of 
material possessions.989 

 
986 O’Connor, The Wisdom Literature, 16. 
987 O’Connor, The Wisdom Literature, 17. 
988 Beauvoir, Det andra könet, 30. 
989 Bonnie J. Miller-McLemore, Let the Children Come: Reimagining Childhood from a Christian 

Perspective (San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 2003), 153. 



303 

Jag menar att detta också i viss mån kan överföras till annan form av omsorg, den 
om vänner, partner, äldre släktingar och okända människor. Även i dessa relationer 
finns en sammanvävning av självutgivande omsorg, det slitsamma och det 
njutningsfyllda. Miller-McLemore menar att det finns en form av kontemplation 
mitt i kaoset, om man har en vidare förståelse av kontemplation än som bön i 
tystnad, och om kaoset förstås som något produktivt snarare än något destruktivt. 
Med det förhållningssättet utesluter inte bön och kaos vartannat. Det anknyter till 
Kellers förståelse av skapelse som något som stiger ur kaoset. Coakley talar om att 
kontemplationen gör en uppmärksam och förändrar ens blick. Enligt Miller-
McLemore är det vad som sker i den röriga och förvirrande situation som 
omsorgsarbete kan innebära, och jag vill lägga till i all mänsklig relationalitet: 
”Life’s busyness, therefore, is not an utterly secular wasteland; limited perceptions 
of spirituality and children have hidden the possibility of God’s presence in the 
clutter and mess. Meaning can emerge in the chaos.”990 Omsorgsarbete är sett från 
denna synvinkel inte enbart självutgivande och inte heller helt skilt från njutningen. 
Som både Predikaren och Isherwood framhåller kan måltidsgemenskapen vara 
sinnlig och relationell och därmed en frigörelse. Det gäller förstås även 
nattvardsmåltiden. Njutning och lidande kan båda vara relationsbyggande. 

Ingen kan dock leva enbart i ett dränerande kaos. Här är det viktigt att upprätthålla 
en distinktion mellan mänskligt och gudomligt. Människans självutgivande är inte 
gudomligt och ska därför inte heller modelleras på det gudomliga självutgivandet, 
så som sker i Coakleys kenosisteologi. Rättvisan sätter gränser för den mänskliga 
kärleken, eftersom människan behöver tid för relationen med sig själv också. 
Möjligheterna till reflektion, bön och gudstjänstliv ser dock olika ut för olika 
individer och för samma individ under olika perioder av livet. Ibland kan det vara 
nog att plocka ur hörlurarna ur öronen under promenaden till jobbet eller kvällens 
diskande och tvättvikning, för att ge möjlighet att landa i och relflektera över dagens 
händelser eller bedriva någon form av bön.  

Men det är i hög grad i det relationella kaoset, i det som är oavslutat, fullt av 
missförstånd och olika åsikter, det kroppsliga, mänskliga livet som Isherwood 
framhåller, som människan blir till. Familjen, oavsett hur den ser ut, 
partnerrelationen, vänskapsrelationerna är den plats där människor tränar sig i att 
utöva sitt konstruktiva beroende så att de också kan möta andra människors behov 
av att utöva sitt beroende. I ett samhälle som inte uppmuntrar till ömsesidiga 
relationer, det vill säga relationer där man är engagerade i varandra, riskerar 
berättandet av självet och den andre att förvandlas till babblande. Den seriösa 
självreflektionen och det djupa mottagandet av den andres berättelse övergår i ytligt 
pladder när det inte finns någon relation att förankra det i. Det dialogiska 
förhållningssättet övergår till en monolog som syftar till att sälja in självet hos den 
andre. Det är ju oklart hur länge man får behålla den andres uppmärksamhet. Ett 
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annat förhållningssätt till relationellt, konstruktivt beroende kräver därför en annan 
inställning till hur och till vad vi uppfostrar våra barn, det vill säga till konnektiva 
varelser med förmåga till ömsesidighet och konstruktivt beroende. Skillnad utan 
separation innebär att Gud älskar människan genom andra människor, utan att 
människan tas ifrån sin älskande förmåga, eftersom människan lär sig att älska 
genom att älskas och älska tillbaka. Gud lockar fram människans egen kärlek. 

Om relation är skillnad utan separation, är Gud och andra människor annorlunda 
än självet men inte avskilda från självet. Denna olikhet behöver människan ständigt 
träna sig i att leva med. Kärlek är i första hand den konkreta relationen. Därför 
innebär kärlek olika saker i olika sammanhang. På samma sätt är ömsesidighet olika 
beroende på vilken typ av relation det handlar om. Ibland är kärleken fylld av 
längtan, inte efter tillägnelse eller sammansmältning, utan efter relation i skillnad 
utan separation. Ibland saknar den längtan. Men då livet är bräckligt och ständigt 
levs i lidandet eller dess skugga är människor beroende av varandra. Människor är 
varandras skydd mot livets bräcklighet. Att inte få möjlighet att utöva sitt 
konstruktiva beroende är att berövas sin värdighet, eftersom det innebär att man inte 
får bli till som själv, något som man blir i vardagens njutning och lidande. För den 
som är ofrivilligt ensam, osedd och ohörd, missförstådd, icke önskvärd eller icke 
åtrådd och inte får berätta sig och bli berättad i relation till andra uppstår 
underordning. Att kunna ge av sig själv, utan att relationen är symmetrisk, är 
nödvändigt om kärlekens dynamik av gåva, som ges därför att man blivit given, ska 
vara möjlig. 

7.7 Individualism och beroende 
I Sverige lever vi i en kultur där vi tränas till att först och främst ta hand om oss 
själva och våra egna barn och där staten går in och stöttar när vi av olika anledningar 
inte kan göra det. I den priviligierade medelklassen har de flesta en åtminstone 
hygglig möjlighet att undvika destruktiva sociala och ekonomiska beroenden. En 
baksida med detta är att vi lever i en kutlur av ständig tidsbrist för många, och vi 
tvingas till ett ganska självupptaget liv där kärnfamiljen är det enda som många 
orkar bry sig om. Utifrån en föreställning om att varje individ är separat tränas vi 
till självbevarelse och självtillräcklighet, eftersom vi inte kan räkna med stöd från 
släkt och vänner när vi behöver det och det narratvia beroendet utövar vi i hög grad 
till en partner. Den människosyn som grundlägger det svenska samhället tar 
avstamp i den ontologiska individualismens föreställning om att individen är den 
minsta beståndsdelen i samhället och att människan är separat och kan välja att ingå 
relationer med andra. Men den svenska statsindividualismen har också betonat två 
av de fyra värden som Lukes framhåller som kännetecken på individualism, 
autonomi och privatliv. Individens självbestämmande har upphöjts på ett sätt som 
har gjort att privatlivet och kärnfamiljen har fått en mycket starkare position och 
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större betydelse i samhället än vad många kanske hade tänkt sig. För den som inte 
har en familj, eller vars familj på något sätt är dysfunktionell, är risken för ofrivillig 
ensamhet överhängande. Inte minst drabbar det många äldre, vars sociala krets av 
naturliga skäl minskar med åren. Om kärlekens dynamik läst genom 
rättviseperspektivet är att ge därför att man har blivit given, blir den instängda 
familjen ett problem. Inom den pågår visserligen en sådan dynamik mellan 
generationerna men om den privata sfären upptar en sådan särställning i det svenska 
samhället att det hindrar att kärleken sprids vidare, att kärleken ges vidare ytterst till 
fienden, har rättvisan, i form av det liberala välfärdssamhället, i någon mån vunnit 
över kärleken. 

De två andra värdena inom individualismen, personlig utveckling och 
människans värdighet, har fått stå tillbaka. Som jag har framhållit erbjuder den 
liberala traditionen andra stråk där dessa framhålls. Idén om det organiska samhället 
utgör ett sådant, där individualitet och sociabilitet, liksom frihet och välfärd, står i 
ett dialektiskt förhållande och där människans utveckling i relation till andra 
människor är centralt. Likaså betonades under den tidiga romantiken den unika men 
relationella individen. Jag menar att det för en teologi som är förankrad i den 
svenska kontexten är viktigt att ta vara på de dimensioner av det liberala som har 
bidragit till en mer frihetlig situation i Sverige. Det är vad jag har gjort i denna 
kontextuellt formade beroendeteologi. I framtida forskning menar jag att det blir 
nödvändigt att tydliggöra vad i moderniteten och det liberala som uppfattas som 
destruktivt, när man kritiserar den, och inte behandla denna mångskiftande tradition 
som en monolitisk helhet. 

Jag har alltså försökt visa på ett sätt att förstå människans relationalitet som inte 
grundar sig i ontologisk individualism eller förstår autonomin som absolut, men som 
just framhåller människans unicitet och värdighet. Det har jag gjort utifrån 
uppfattningen att det finns ett konstruktivt beroende mellan människor och mellan 
människor och Gud. Detta beroende kräver att människan förstås som 
ofrånkomligen satt i ett sammanhang, sårbar för andra människors handlingar, det 
vill säga lidande, men också handlingskraftig i meningen besittande en 
handlingsförmåga att förändra tillvaron. Det kräver också en möjlighet för 
genomgripande reflektion och träning i vishet, så som exempelvis i den 
vishetsspiritualitet som jag diskuterat. Det kräver en blick på individen som något 
mer än en utbytbar kugge i ett opersonligt samhälleligt maskineri, utan som en unik 
individ som uppstår i relation till andra genom att berätta sig och bli berättad. Det 
kräver en syn på kärlek som innefattar denna människans unicitet och därmed en 
ofrånkomlig asymmetri i relationer. Därmed behövs en annan förståelse av vilka 
värden vi ställer upp som ledstjärnor för vårt handlande.  

 
  



306 



307 

English Summary 

Human dependence is a phenomenon with above all negative connotations. We tend 
to associate it with either addiction or an economic, social and emotional lack of 
independence and view it as an impediment to women’s liberation. This is 
particularly the case in a country like Sweden where the value of human 
independence is built into the societal system in a particular way, one that historians 
Henrik Berggren and Lars Trägårdh have called statist individualism. This means 
that the individual is considered to be the smallest unit of society with a standing in 
direct relation to the state through the system of social insurance. The state’s express 
intention is to guarantee the individual’s independence of their partner or extended 
family with regard to economic status and care. The idea is that every person should 
provide for their own needs and, in case they are unable to do so, that the state should 
step in with an adequate benefit in the form of, for example, jobseeker's allowance, 
sickness benefit, or parental allowance. The idea that every adult person is 
responsible for their own wellbeing is part of what is sometimes referred to as 
“Swedish values” in the political debate. However, the high value of independence 
has a much longer history in the Swedish society than the modern system of social 
insurance. Berggren and Trägårdh, for instance, point to a long Swedish tradition of 
raising children to be independent.  

Demands by feminists for public reforms in terms of, for example, an extended 
preschool and extensive parents’ allowance has fit rather well into the overall 
political agenda of high employment rates and has therefore been fairly successful 
in Sweden. However, this feminist struggle has been markedly liberal. What has 
been sought, and partly achieved, is what can be viewed as a liberal feminist demand 
for women’s equal participation in the labor market and in political life. Seldom 
have feminists questioned the goals of liberation. From other feminist perspectives, 
it appears that feminists have accepted the patriarchal values of wage working as 
the primary constituent around which society is built. Relational values have been 
set aside to achieve this particular form of liberation, and dependence has been 
viewed as destructive and as exclusive of freedom. I claim that feminist theology is 
able to contribute to this situation with a more complex understanding of the notion 
of dependence, in virtue of its longstanding tradition of relational thinking. The aim 
of this thesis is therefore: to offer a contribution to a feminist theology of human 
dependence by problematizing the prevalent ideas concerning human dependence 
in the Swedish context and to point to the constructive potential of dependence in 
this context. The research question is: How can a feminist theology for a Swedish 
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context develop if it departs from the conviction that human dependence is decisive 
for human liberation?   

I proceed from an understanding of the self as constructively dependent on others 
for its self-becoming. This dependence consists in the narrative character of self-
becoming, where the self develops through telling its story and receiving its story 
from the other, becoming a unique individual. This process is a search for meaning 
and understanding that is vital for the human being’s dignity. Therefore, I maintain 
that not being able to exercise one’s constructive dependence leads to subordination 
to the same extent as destructive dependences do.  

To be able to construct a contextual feminist theology I paint a picture of the 
Swedish society with the help of historians and social scientists, but I also explore 
some ideas behind this context by returning to Simone de Beauvoir’s The Second 
Sex, as it has had extensive influence on the political feminism in Sweden. I then 
turn to three prominent feminist theologians for a dialogue on crucial issues 
concerning human dependence. The theologians are Lisa Isherwood, Sarah Coakley 
and Catherine Keller. By exploring their views on four important themes, I am able 
to contribute to a deeper understanding of human dependence. The themes are: their 
critique of dualistic thinking, their critique of liberalism, their concept of love and 
relationality, and their strategies for liberation. I will address these themes one at a 
time in four analytical chapters. As a background, I dedicate one chapter to explore 
the liberal tradition, and the final chapter will offer my contextual theological 
contribution.  

In chapter 2 I give a broad description of the diverse liberal tradition and question 
the widespread picture that liberalism is to be equated with Cartesian dualism, 
rationalism, atomism, autonomy, and universality. I point to the fact that John 
Rawls’ theory of justice, which has promoted some of these values, has come to be 
viewed as synonymous with liberalism, while in fact liberalism has accommodated 
a wide range of perspectives throughout history. In light of political theorist Michael 
Freeden’s method of morphological analysis of ideologies, it becomes apparent that 
the liberal tradition also harbors diversity, sociality, emotion and historical 
contextualization. Likewise, a closer look at the concept individualism, in 
accordance with Steven Lukes’ typology, makes it clear that what I call an 
ontological individualism is not necessary for a promotion of the values of 
individualism, human dignity, autonomy, privacy and personal development. In 
chapter 2 I also complicate the depiction of liberal theology as a phenomenon 
completely devoted to ethics and conformation to the current culture of society at 
the turn of the 20th century. I point to the liberal theological tradition as a broad 
stream of theologies with different theoretical abodes, giving rise to perspectives as 
different as liberation theology, queer theology, and process theology. Following 
Gary Dorrien, I claim that liberal theology is a method or attitude rather than a set 
of ontological, ethical or theological standpoints. Its characteristics are: that it 
reformulates the Christian teaching in relation to science and ethics, that it seeks 
reformation but not revolution, that reason and experience are important as sources 
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for theology, that the ethical perspective is prominent and that Christianity emerges 
as relevant for the contemporary human being. Finally, I question the idea of a 
coherent Enlightenment heritage and that it is synonymous with a certain form of 
liberalism.  

Chapter 3 is the first of the four analyzing chapters. Here I investigate Keller’s, 
Coakley’s and Isherwood’s critique of dualistic thinking. Keller and Isherwood have 
similar critiques, which have to do with the separation of God and creation, or 
spirit/reason and matter, in the substance dualism of the Western thought tradition. 
By subordinating women, the body, nature, and emotions to men, spirit, culture, and 
reason respectively, orthodox Christian theology maintains a hierarchy that is 
incompatible with liberation. Keller instead proposes a process metaphysics that 
pushes beyond substance thinking, while Isherwood takes a more monist stance. 
They both claim that this advances a pluralistic situation necessary for liberation. 
Coakley, if anything, is critical of the dichotomy between theology as a purely 
theoretical enterprise and spirituality as a bodily practice, since this split prevents 
the overall human purpose of reuniting with God through ascetic contemplation. 
According to her a Platonic worldview of rising above the worldly is the only way 
forward. Coakley and Keller both endorse a feminist metaphysics as the way to 
liberation. Isherwood, who denounces metaphysics, is nevertheless shown to do the 
same. At the end of the chapter, I question the strategy of making metaphysics the 
foundational battlefield for liberating theology and advance a weak ontology where 
the ethical implications of theological positions are the main gauge for theology. I 
do so by developing the idea of the narrative self. In relation to Hannah Arendt, I 
claim that the narrative self is a unique individual by virtue of his/her story, a 
specific Who, in contrast to the ontological, generalizing answer to the question 
What.  In addition, the narrative self is dependent on the other, although in a 
constructive sense, that does not stand in opposition to freedom. The chapter also 
discusses Keller’s concept of counterapocalyptic strategies, and from that I extract 
a dialectical approach called simultaneity that I make use of in the remainder of the 
thesis.  

Chapter 4 discusses the liberalism critique that Coakley, Isherwood and Keller 
advance in order to identify its constituent parts. The three of them repudiate an 
ontological individualist perception of the human self, and instead advance 
relational views. Here I emphasize Keller’s view of the connective self that becomes 
through relation to others, rather than through separation. The critique of capitalism, 
reason and progression is discussed as is a concept of time based in the reification 
of time. I also discuss Coakley’s critique of feminist theology in general as a Kantian 
enterprise that lacks spirituality and her traditionalist alternative. Although I agree 
on some of the points of critique that are leveled at liberalism by Keller, Coakley 
and Isherwood, I also claim that their homogenous depiction of it is unfair and 
somewhat misleading. I follow a line of reasoning that stresses that the human 
consciousness of history is narrative. Following Jörn Rüsen I see history as a 
narrative that connects the past to the present and the future in a way that enables 
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human beings to understand and make sense of their situation and decide how to 
act. In addition, I claim that liberalism is both consciously and non-consciously 
present in Coakley’s, Isherwood’s and Keller’s argument and that this is a sign that 
feminist theology is in need of some perspectives that it contributes. Finally, I claim 
that a narrative perspective of the self can combine the need for both diversity and 
similarity, since it stresses both the unicity of the particular individual and the 
possibility of similarities in different life narratives. It also retains a capacity, 
although restricted, to act, which is vital for constructive dependence and 
distinguishes is from the passivity of destructive dependence.  

In chapter 5 I contrast a concept of love based on voluntariness that dominates 
the Swedish context with the relational outlook of Keller, Isherwood and Coakley 
by engaging with their view of erotic love. Coakley and Keller understands eros and 
agape as balancing each other. Nevertheless, all three theologians propose that love 
is best understood if desire comes to the forefront, in a reversion of the agapeic 
perspective that has dominated the Christian idea of love during the 20th century. 
Love is a yearning for the other. In the case of Coakley this desire is primarily 
directed at God, while Keller and Isherwood view the love of God and other people 
as intertwined. In relation to this, I claim that love first and foremost is the unique 
relation between people, and that it therefore cannot be universally conceptualized 
in metaphysics. I also make use of Isherwood’s and Keller’s view of love as 
abounding, relational and mutual. At the same time, I claim that as relationships are 
unique, they are also asymmetrical, due to the narrative unicity of the participants. 
However, they might still be mutual, although mutuality does not lead to justice in 
itself, since justice is a concept connected to the liberal state. Therefore, I discuss 
the relationship between love and justice in a different key than the agape/eros-
dichotomy. I turn to the dialectic relationship between the Golden Rule and the 
commandment to love one’s enemies in Luke 6. Inspired by Paul Ricoeur, I find 
that by reading them through each other a dialectic emerges that describes the 
dynamic of love as giving, since one has already been given, but with the limitation 
that justice brings to love.  

Chapter 6 revolves around the strategies for liberation and salvation that 
Isherwood, Coakley and Keller propound. I set out their proposals based on the 
analysis of the three preceding chapters. Isherwood’s main strategy is to queer 
heteropatriarchy. Since dichotomies always lead to hierarchies, a queer way of life 
means transgressing all sexual norms to achieve a normless society. This is 
equivalent to reaching a liberating pluralism, by drawing near to the authentic desire, 
which will guide human beings to mutual relations. Coakley proposes quite the 
opposite. The path to liberation is to strive to reunite with God through ascetic 
contemplation. This includes directing one’s desire towards God in order for God 
to transform it in accordance with God’s own desire. This will also bring a 
transformed understanding of gender on the part of the contemplating human being. 
While Isherwood and Coakley find the primary clue for liberation in the way the 
individual handles his/her sexuality, Keller focuses on the human being as a process 
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who constantly becomes. The erotic love of God lures the person in a good direction 
at every moment, and every moment contains potentialities for acting towards 
liberation. The comparison of the strategies shows that there is a tension between 
pleasure and pain as means for liberation. Therefore, I end the chapter by opting for 
a dialectic between the two, where suffering is seen sometimes as a consequence of 
oppression and sometimes as unavoidable and “natural”. Through an analysis of 
Ecclesiastes I claim that suffering and pleasure are part of life and the place where 
the human being can meet God. To live consciously in these human conditions may 
lead to wisdom. 

In chapter 7 I return to the Swedish context to establish a connection between the 
conclusions of chapter 6 and the particular circumstances that this theology of 
dependence addresses, to work out its shape in more detail. I discuss the downsides 
of the elaborated wage working society and what consequences there are for 
interhuman relations in a society structured around a constant lack of time. I do this 
in connection to the findings of historian Johanna Overud, political scientist Maria 
Carbin, and sociologist Elin Kvist. Returning to Ecclesiastes, I discuss the human 
experience of time and how human finiteness can be handled in order to lead to 
liberation. I point to storytelling as a means of meaning-making and a way to 
connect the past to the present in order to get a sense of continuity that makes it 
possible to imagine a future patterned differently to the present. This gives human 
beings a capacity to act. Likewise, I call attention to the importance of everyday life 
in the utopia that is imagined. It is in everyday life, both in the reproductive and the 
productive sphere, that human beings are becoming through telling their stories and 
receiving their stories from others. This is what it is to exercise one’s constructive 
dependence. This constructive dependence is distinguished from the destructive 
partly by the fact that it leads to constructive self-becoming, partly by the dependent 
person’s active participation in the mutual relation.  A feminist theological strategy 
for the Swedish context must make room for this relational existence and allow for 
the time that it takes to become. Mutuality is defined as the mutual engagement in 
a relation, as to allow for the self-becoming. At the same time it is underscored that 
love, as a concrete relation, is sometimes mutual and based on yearning for the other, 
and sometimes not. Therefore, the dynamic of love as giving since one has received, 
is a forward-looking strategy. To make this dynamic more prevalent in society, I 
maintain that we need to raise our children to mutuality and dependence. 
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