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Abstract 
This essay aims to answer the question of if and how the theologian Sallie McFagues model 
for understanding God that she presents in her book The Body of God can be further 
developed to be more fitting for church and individual today. To answer this question I have 
completed a comparative text analysis of Andrew Linzeys book Why Animal Suffering 
Matters, Elisabeth A. Johnsons book Ask the Beasts and Rosemary Radford Ruethers book 
Gaia & God. The views of the three theologians is presented thematically: firstly in regards 
to animal rights, secondly in regards to human environmental impact.  

Based on the fact that animals are sentient; that they are unable to communicate 
effectivly with humans; and that animals are equally created by God as humans are, Linzey, 
Johnson and Radford Ruether argues that animals should not be unnecessarily harmed.  

With regard to environmental impact the three theologians argues that the whole of 
creation belongs to God and that God made humans stewards of it. The stewardship means 
that we have a responsibility to care for the earth rather than exploiting it.  

Based on these arguments I find that McFagues model can be further developed 
mainly by creating a more clear animal theology and by making a connection between 
environmental impact and social injustices.  

 
 

Nyckelord 
Djurrätt; djuretik; ekoteologi; miljöpåverkan.  
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Kapitel 1  

1.1. Inledning 
Relationen till skapelsen har under majoriteten av människans existens varit ganska svår och 
komplicerad: inom vissa kulturer har naturens krafter varit källa till stor vördnad, nästintill 
rädsla medan andra kulturer har sett vår planet som något att erövra, tämja och nyttja. Idag 
vet vi att vårt sätt att leva utnyttjar jordens resurser i snabbare takt än de hinner återhämta sig, 
detta har lett till förödande konsekvenser på global nivå. En av de största bovarna i dramat är 
de växthusgasutsläpp som sker i samband med produktionen av animaliska (produkter som 
härstammar från djur) produkter som står för hela 15% av utsläppen, denna vetskap leder till 
att allt fler delvis eller helt utesluter animalier ur sin kost (Jordbruksverket, 2018).  

Även inom kristenheten har relationen till skapelsen pendlat mellan att se det skapade 
som något dåligt eller ont till att ha stor vördnad för skapelsen och allt som finns i den. En av 
de kanske mest kända kristna förebilderna när det kommer till vördad för skapelsen är 
Fransiskus av Assisi (f. 1181 d. 1226) som har kommit att bli djurens skyddshelgon. 
Fransiskus sägs ha predikat för fåglarna, lyckats övertalat en varg att inte vara våldsam och 
kallade djuren för bröder och systrar (Einarsson 2005:170-171). Fransiskus är bara en av 
många kristna förebilder som av kärlek till skapelsen har valt bort djur som föda och som såg 
djuren som likvärdiga varelser snarare än underordnade.  

Den kristna vegetariska föreningen Vildåsnan som i mångt och mycket är inspirerad 
av Fransiskus driver varje år innan påsk en kampanj som kallas Paradisfasta. Kampanjen 
uppmuntrar till att under fastan som leder upp till påsken äta en vegetarisk eller vegansk kost 
och namnet Paradisfasta anknyter till Bibelns berättelse om Jesaja (varifrån uppsatsens titel 
också är hämtad) där Gud beskriver paradiset som en tillvaro av total fred där “vargen och 
lammet betar tillsammans, lejonet äter hö som oxen. Och jord är ormens föda.” (B2000 Jes 
65:25). Även inom den ortodoxa kristenheten ses den kristna fastan som en påminnelse om 
Guds beskrivning av paradiset och under fastan äts och används därför inga produkter som 
härstammar från djur (Einarsson 2005:8).  

Om Guds beskrivning av paradiset är en tillvaro av total fred borde inte då den kristna 
kyrkan redan nu försöka uppnå en så fredlig tillvaro som möjligt? Hur bör vi förstå Guds 
relation till skapelsen? Och vad är människans roll i relation till skapare och det som är 
skapat?  

 

1.2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av tre teologers verk diskutera, analysera och utveckla 
den teologi som Sallie McFague skriver fram i sin bok The body of God för att därigenom 
undersöka hur den kristna trons relation till djurrätt och miljö kan se ut, för både kyrka och 
individ. Genom att diskutera, analysera och utveckla McFagues ekoteologi i relation till tre 
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andra teologer synliggörs den kristna trons koppling till skapelsen och ger en möjlighet till en 
ny och fördjupad förståelse kring kristendomens koppling till djurrätt och miljö.  

 

1.3. Frågeställning 
Denna uppsats ämnar svara på frågan om hur Sallie McFagues teologi kan utvecklas för att 
erbjuda ett kristet förhållningssätt till djurrätt och miljö för individ och kyrka idag? 

 

1.4. Teori  
Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats hämtas från Sallie McFague som i sin bok 
The Body of God skriver fram en modell där Gud kan erfaras och upptäckas genom skapelsen 
(McFague 1993:65). McFague menar att människan är en del av Guds skapelse snarare än att 
vara kronan på verket, genom att förändra synen på vår plats i skapelsen förändrar vi vår 
relation till Gud, till varandra och till övriga delar av skapelsen på ett radikalt sätt (McFague 
1993:109). Modellen som McFague skriver fram är en panenteistisk syn på Gud där Gud 
både är immanent och transcendent, Gud ryms i skapelsen men definieras inte av skapelsen, 
Gud finns utanför skapelsen utan att vara avskuren från den (McFague 1993:149). Modellens 
fokus ligger på den gemensamma historia som hela skapelsen delar, den evolution som har 
lett till hur världen idag är beskaffad och den gemensamma erfarenhet vi har genom att ha en 
kropp. Tyngdpunkten ligger i att vi är beroende av varandra, allra främst poängteras att 
människan är beroende av resten av skapelsen men att resterande delar av skapelsen inte är 
beroende av oss, snarare är vi människor det som försvårar och förvärrar tillvaron i skapelsen 
(McFague 1993:39, 210).  

Syftet med modellen är att få människor, främst människor i väst som gör störst 
anspråk på jordens resurser, att se över sin syn på sig själv och omvärdera sin relation till 
skapelsen (McFague 1993:103). Med detta nya sätt att tänka kommer en annan etik som inte 
sätter människan själv i centrum utan snarare ser till vad som är bäst för skapelsen som 
helhet. McFague poängterar också vikten av att “återförtrolla” skapelsen och naturen för att 
på så sätt erfara Gud på ett annat sätt samt för att se sin egen del i skapelsen på ett annat sätt 
(McFague 1993:82).  

McFague menar också att människor är kallade att leva på ett sätt som hjälper 
planeten att vara ett bra hem för alla som bor här (McFague 1993:89-90). Hon menar också 
att detta förhållningssätt till resten av skapelsen bör vara en naturlig effekt av personlig 
kristen tro (McFague 1993:241 n.65). Hennes teori innefattar också tanken om att kyrkan 
fyller en viktig funktion i relation till att förmedla en förändrad syn och ett förändrat 
förhållningssätt i relation till skapelsen (McFague 1993:205-7). För McFague är inte denna 
funktion unik för den kristna kyrkan utan kan uppfyllas av andra religiösa eller icke-religiösa 
organisationer, det hon menar är unikt för den kristna kyrkan är att kunna förmedla en 
gudsbild som knyter samman det kroppsliga och det gudomliga på ett så tydligt sätt som 
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kristendomen gör genom Jesus Kristus. I hennes modell visar detta på en samhörighet som 
genomsyrar hela skapelsen, inte endast människor och som får en effekt på hur kristen tro 
utövas, både på individuell nivå så väl som kyrklig nivå.  

 

1.5. Metod, avgränsning och tidigare forskning 
Uppsatsen är en jämförande textanalys av tematisk karaktär som bygger på utvalda verk av 
Andrew Linzey, Rosemary Radford Ruether och Elizabeth A. Johnson. De tre författarnas 
verk kommer i denna uppsats att studeras och undersökas utifrån hur de teologiskt och etiskt 
underbygger idéen om ett kristet förhållningssätt till naturen och skapelsen i stort. Detta 
kommer att diskuteras utifrån två perspektiv; djurrätt och klimatpåverkan. Jag har valt att 
utgå ifrån djurrätt eftersom jag själv under de senaste åren har kommit i kontakt med kristna 
djurrättsgrupper och har i och med detta upptäckt att det inom kyrkan råder vitt skilda tankar 
om hur, om alls, en kristen tro påverkar förhållningssättet till skapelsen. I en tid när 
naturresurser börjar ta slut och när vikten av medvetenhet om vår egen klimatpåverkan blir 
allt viktigare anser jag att det faller sig naturligt att prata om klimatpåverkan i relation till 
kristen tro och har därför valt att göra det inom ramen för denna uppsats. Att djurrätt och 
klimatpåverkan är två frågor som är tätt sammanlänkade har också bidragit till att det är just 
dessa två perspektiv jag valt för denna analys. 

Jag kommer först tematiskt presentera de tre författarnas tankar för att sedan med 
hjälp av dessa tankar analysera och diskutera McFagues teori som ligger till grund för 
uppsatsen. Sallie McFague är en ekoteolog som är verksam i USA och har skrivit ett stort 
antal böcker inom ekoteologi med fokus på metaforer för, och sätt att förstå, Gud. Trots att 
boken Body of God publicerades 1993 föll det sig naturligt att använda den till grund för 
uppsatsen, både tack vare McFagues gedigna bidrag till ekoteologin som helhet samt 
eftersom de tankar som McFague framför till stor del fortfarande är relevanta för 
ekoteologiska diskussioner idag. 

Andrew Linzey är bland annat professor i djuretik, teologie dr., präst i den 
Anglikanska kyrkan och en av de mest framstående personerna inom den kristna 
djurrättsrörelsen. Hans bok Why Animal Suffering Matters publicerades 2009 och är en 
överblick över djurrätt med fokus på Storbritannien. Bokens argumentation är främst grundad 
i etik men tar även in teologiska och filosofiska aspekter.  

Elizabeth A. Johnson är en amerikansk, romersk-katolsk, eko-feministteolog som i sin 
bok Aks the Beasts (2014) för en dialog mellan Darwins teori om arternas uppkomst och den 
kristna Nicenska trosbekännelsen.  

Rosemary Radford Ruether, även hon en romersk-katolsk eko-feministteolog, skriver 
i sin bok Gaia & God fram en teologi där den patriarkala skaparguden ersätts av en feminin 
Gud där fokus snarare ligger vid kroppslighet och där Gud är en aktiv del av skapelsen i form 
av Gaia.  

Linzey, Johnson och Radford Ruether utgör tillsammans en relativt bred bas inom 
teologi i relation till djurrätt och miljöpåverkan. Tack vare deras olika fokus och sätt att 
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behandla ämnet är det tre böcker som på många sätt kompletterar och utmanar varandra som 
utgör den största delen av denna uppsats material. Även i relation till McFagues teologi gör 
sig dessa tre verk och författare mycket bra då de är tillräckligt nära varandra inom ämnet för 
att kunna jämföras samtidigt som de på många sätt utmanar varandra.  

Hade fokuset för uppsatsen endast varit att diskutera och analysera de två 
huvudtemana hade diskussionen kunnat bli än mer givande genom att välja ett tema istället 
för två och sedan diskutera utifrån teologer som skiljer sig mer i åsikter. För den här 
uppsatsens syfte är det mer passande att göra en tematisk analys och att låta teologer vars 
röster inte är alltför vida skilda höras. Att författarna är så nära varandra i sin teologi ger 
möjlighet att visa på de nyansskillnader som finns och synliggöra vilka effekter till synes små 
skillnader kan ha för en teologisk modell i stort.  

Det faktum att samtliga fyra författare är vita västerlänningar gör att uppsatsen inte får 
en lika stor bredd i egenskap av erfarenheter och perspektiv. Eftersom uppsatsen skrivs i och 
för en västerländsk kontext gjorde jag avvägningen att ändå välja dessa fyra då jag anser att 
deras olika teologier är aktuella och representativa för en västerländsk (Svensk) kontext. Att 
välja just dessa fyra teologer anser jag hade varit otänkbart om uppsatsen ämnade att skrivas 
för en mer världsvid kontext.  

Djurrätt ur ett teologiskt perspektiv har tidigare behandlats av Fredrik Karlsson i hans 
doktorsavhandling Weighing Animal Lives (2009). Karlsson jämför och analyserar tre olika 
typer av djurrätt där Andrew Linzey får vara rösten för det teologiska perspektivet.  
 

1.6. Begreppsgenomgång 
I denna uppsats används en del begrepp som i olika kontexter och situationer kan förstås på 
olika sätt, inom ramen för denna uppsats ska begreppen förstås på följande vis: 
Kyrkan i denna uppsats avser den världsvida kyrkan om inte annat anges.  
Veganism innebär att leva på ett sätt som ämnar att, så långt det är möjligt och praktiskt, 
exludera alla former av exploatering och våld, gentemot djur, för mat, kläder, underhållning 
eller annat som inte är nödvändigt för individen.  
Vegetarianism innebär att inte äta animalier (produkter som härstammar från djur) som 
kräver att djuret dödas, dock är det okej att äta produkter som kan erhållas från levande djur, 
till exempel ägg och honung.  
Djur i denna uppsats avser levande organismer som är rörliga och som får sin energi från 
föda om inte annat anges.  

 

1.7. Disposition 
I uppsatsens första kapitel ges en inledande genomgång av uppsatsens ämne och 
utgångspunkter. I kapitel 1 redogörs även för uppsatsens syfte (1.2.), frågeställning (1.3.), 
avgränsning (1.4.), metod (1.5.), begreppsgenomgång (1.6.) samt en genomgång av 
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dispositionen (1.7.). I uppsatsens andra kapitel, huvuddelen av uppsatsen, återges och jämförs 
tre teologers tankar om djurrätt (2.1.) och miljöpåverkan (2.2.) för att sedan problematiseras, 
diskuteras och analyseras i utifrån uppsatsens teori (2.3.). I Uppsatsens tredje och avslutande 
kapitel görs av en sammanställning av uppsatsens resultat (3.1.), sammanfattning av 
uppsatsen (3.2.) samt en avslutande reflektion (3.3.).  
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Kapitel 2  

2.1. Djurrätt 
I de flesta kulturer, specifikt inom den västerländska, ses djur som lägre stående varelser än 
människor. Djuren har som kollektiv få och mycket begränsade rättigheter vilka snarare 
ämnar att minimera det lidande som människor utsätter dem för än att helt skydda dem från 
det. Undantag görs för vissa utvalda djur som anses ha ett större värde än andra djur, dessa 
brukar vara de djur som hålls som husdjur. De djur som i västvärlden klassas som husdjur, till 
exempel hundar och katter, skulle de flesta människor i Sverige inte kunna tänka sig att döda 
för att äta, de flesta skulle heller inte anse att det vore okej att hålla en katt eller hund inlåst 
under majoriteten av djurets liv. Annat gäller dock för boskapsdjur, dessa djur anses vara 
godkända att äta och när det kommer till behandlingen av dessa djur anses det också 
accepterat att hålla dem instängda under majoriteten av deras liv.  

Genom mänsklig interaktion med djur och natur förändras djurens levnadsmönster 
och deras möjlighet att leva ett, för dem, naturligt liv. Mänsklig påverkan sker genom till 
exempel skövling av skog då djur tvingas fly från sina naturliga miljöer, varpå många arter 
har dött ut till följd av människans miljöpåverkan. Även genom att hålla djur som boskap 
påverkas djurets naturliga levnadsmönster avsevärt. Djur är kännande varelser som, likt 
människor, upplever smärta, njutning, rädsla och glädje. En direkt effekt av att djuren brukas 
av människor i till exempel livsmedelsindustrin eller som underhållning är att de mår dåligt 
både fysiskt och psykiskt av den behandling de får utstå. Djurrätt handlar om att förändra och 
förbättra djurens förutsättningar och liv, i detta avsnitt kommer jag att presentera och jämföra 
Andrew Linzey, Rosemary Radford Ruether och Elizabeth A. Johnsons teologiska tankar i 
relation till djurrätt för att sedan, med hjälp av dessa diskutera och analysera Sally McFagues 
teologi i The body of God.  

Andrew Linzey bemöter i sin bok Why Animal Suffering Matters de vanligaste 
filosofiska och teologiska argumenten för människans rätt att använda och nyttja djur till sin 
egen fördel. Ämnet om djurrätt berörs även av Rosemary Radford Ruether som i sin bok 
Gaia & God diskuterar och analyserar vårt förhållningssätt till djuren som en del av 
skapelsen. Likaså talar även Elizabeth A. Johnson om förhållandet mellan djur och människa 
samt mellan djur och Gud i sin bok Ask the Beasts, dock talar hon inte lika uttalat om djurrätt 
som de andra två författarna gör. Både Linzey och Radford Ruether poängterar att djurrätt 
inte kan argumenteras på känslomässiga grunder utan måste diskuteras utifrån etik, även 
Johnson använder sig av etiska och teologiska argument snarare än känslomässiga dito 
(Radford Ruether 1992:219, Linzey 2009:introduction). Radford Ruether, likt Linzey, 
diskuterar frågan om djurrätt utifrån kännande varelser, vilka de båda definierar som främst 
däggdjur då de båda menar att en av de största tyngdpunkterna i frågan om djurrätt ligger vid 
just att djuren kan känna och uppleva smärta och att denna upplevda smärta ska ha samma 
tyngd som om den upplevdes av en människa (Radford Ruether 1992:223, Linzey 2009:kap 

 



 
 
       9(24) 

1). Johnson å andra sidan ger ingen specifik definition av vad hon innefattar i hennes mest 
centrala begrepp, vilket är ordet varelse, eller utifrån vilka premisser hon diskuterar frågan, 
däremot lyfter även hon, likt de två andra, det faktum att djur har förmågan att känna smärta 
och njutning samt att de kan uppleva glädje och sorg (Johnson 2014:kap 7, We suffer and 
die). Alla tre författare menar att djurens möjlighet till att uppleva både känsel och känslor är 
anledning till att människan bör minimera skadan vi orsakar djuren. 

Att djur och människor skiljer sig från varandra är ett vanligt argument för att utnyttja 
djur för egen vinning. Syftet med att upplyfta skillnader mellan djur och människor är att 
dessa skillnader gör att djur uppfattas, som Linzey uttrycker det, som “naturliga slavar” 
(Linzey 2009:1.2. (i)). Djur anses vara understående människan vilket ger oss rätten att 
använda dom till vår egen fördel. Linzey bemöter detta argument genom att påpeka att 
fysiska och kognitiva skillnader inte utgör en grund för att rättfärdiga illa behandling av djur, 
han menar att de skillnader som finns mellan djur och människor är givna av Gud och därmed 
inte är grund för en moralisk skillnad mellan djur och människa (Linzey 2009:1.1.). Vidare 
argumenterar han att när människan uppmanades att härska över jorden och lägga den under 
sig (1 Mos 1:27–28) så är det en makt given av Gud och som därmed i sitt utförande måste 
återspegla Gud själv (Linzey 2009:1.2.(i)). Vad han menar med detta är att Gud har givit 
människan makt och särställning för att förvalta skapelsen, detta förvaltarskap får människan 
inte göra vad hon vill med utan måste förhålla sig till de moraliska ramar som Gud har gett 
henne. När Gud ger människan förvaltarskap över jorden är det i ett tillstånd av total fred, 
ingen död finns, inte ens sinsemellan djuren, eftersom detta är premissen som råder när 
uppdraget ges menar Linzey att det är inom samma ram som förvaltarskapet och makten bör 
utövas (Linzey 2009:1.2.(i)).  

Även Johnson menar att det uppdrag om förvaltarskap människan ges av Gud handlar 
om att ta hand om skapelsen som en form av ställföreträdare för Gud snarare än att nyttja 
skapelsen för egen vinning (Johnson 2014:kap 10, The Dominion Paradigm). Radford 
Ruether menar också att det förvaltarskap som människan har fått över skapelsen inte ger 
henne rätt att agera på ett destruktivt sätt utan att det snarare ger människan ett ännu större 
ansvar för skapelsens välmående (Radford Ruether 1992:222). För Radford Ruether innebär 
detta att människan ansvarar för att bidra till en balans i naturen och att det är upp till oss att 
se till att inte vissa djurarter försvinner eller tar över på ett sätt som skulle påverka skapelsen 
negativt. Hon poängterar att den moraliska aspekten av förvaltarskapet handlar om att djuren 
ska ha ett gott liv samtidigt som naturen i stort ska vara balanserad och att skapelsen i 
slutändan ändå tillhör Gud och att den makt vi har fått endast är delegerad till oss (Radford 
Ruether 1992:210).  

Likt Linzey talar Johnson om djurs och människors olika natur men trycker på att hela 
skapelsen består av samma stoff och att vi tack vare vår gemensamma historia (evolutionärt) 
har gemenskap med varandra (Johnson 2014:kap 4, A Cosmic Lens). Johnson menar att 
skapelsens gemensamma historia överbryggar de skillnader som finns mellan olika livsformer 
och olika arter och att vi alla på ett större plan är beroende av varandra och beroende av en 
välmående skapelse. Johnson, i likhet med Radford Ruether, talar om balansen i naturen. Hon 
poängterar att det är naturligt att vissa arter, med tiden, dör ut, dock har det uppstått en 
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onaturlig obalans på grund av människan som har orsakat en oproportionerlig ökning av 
utdöda djurarter (Jonson 2014:kap 7, We Suffer and Die). Hon menar att denna obalans är en 
följd av att mänskligheten som helhet låter produktion och ekonomisk vinning få premieras 
på bekostnad av respekt för både människors och djurs liv (Johnson 2014:kap 9, Conversion 
to the Earth).  

Ytterligare en skillnad mellan djur och människor som Linzey tar upp är att djur inte 
har ett mänskligt språk. Människor kan till skillnad från djur, utsättas för både fysisk och 
psykisk misshandel. Genom språket kan en människa hotas eller verbalt kränkas, tack vare 
människans förmåga att förstå konsekvenser av handlingar kan vi också utpressa och 
manipulera varandra. Djur å andra sidan kan endast utsättas för fysisk misshandel då de inte 
kan förstå till exempel hot eller andra verbala uttryck. Djurens oförmåga att tänka rationellt 
och deras brist på språk används som ett argument för att det är okej att utnyttja djur för 
mänsklig vinning eller underhållning. Andrew Linzey menar istället att dessa saker snarare är 
en orsak till att vi ännu tydligare ska skydda dem från lidande (Linzey 2009:1.2.(iii)). Ett djur 
som känner rädsla upplever det på ett annat sätt än en människa gör och kan inte 
kommunicera sina känslor på samma sätt som vi människor kan. Detta gör dock inte att deras 
upplevelser av känslor bör värderas lägre än en människas, att känslorna upplevs annorlunda 
innebär inte att de är mindre verkliga. Linzey menar istället att ett djurs upplevelse ur vissa 
aspekter ibland till och med kan anses vara värre än en människas just på grund utav att de 
inte kan förstå vad som händer (Linzey 2009:kap 1.2.(ii)). En människa kan genom 
kommunikation med till exempel en läkare och tack vare rationellt tänkande förstå att ett visst 
ingrepp behöver göras och hon kommer utsättas för en viss nivå av smärta under en 
begränsad tid, förståelsen av vad som sker gör då att smärtan blir lättare att utstå. För ett djur 
däremot kan smärtan aldrig förstås och upplevelsen av smärtan kan därför inte heller 
underlättas vilket gör att djur i vissa fall kan uppleva lika mycket, om inte mer, rädsla och 
smärta än människor (Linzey 2009:kap 1.2.(ii)).  

En annan aspekt av djurens oförmåga att uttrycka sig på mänskligt vis är att de 
därmed inte heller kan ge sitt samtycke för vad de utsätts för (Linzey 2009:kap 1.2.(iii)). Att 
djuren inte kan kommunicera sina egna känslor, tankar och önskningar gör det än viktigare 
att vi människor för deras talan med djurens eget bästa i fokus. Linzey gör en liknelse mellan 
djuren, med deras förmåga att känna och deras oförmåga att prata, och småbarn och menar att 
dessa två grupper bör ha samma ställning ur ett etiskt perspektiv (Linzey 2009:kap 1.3.). 
Linzey menar att småbarn likt djur inte kan kommunicera sina känslor på annat sätt än genom 
sitt kroppsspråk och sitt beteende, trots att småbarn med andra ord inte har ett mänskligt 
språk är det sällan deras behov eller deras upplevelse av till exempel smärta förringas. Likaså 
har småbarn inte ännu utvecklat ett rationellt sätt att tänka, något som i djurens fall innebär 
att de utsätts för onödigt lidande medan det för ett småbarn innebär att samhället känner ett 
ännu större ansvar att skydda barnet från dem som vill det illa. Linzey kommer fram till att de 
moraliska argument som gäller för skyddandet av barn också bör gälla för djur eftersom 
argumenten anses vara rimliga i det ena fallet bör de även ses som rimliga i det andra (Linzey 
2009:kap 1.5).  
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Linzey, Radford Ruether och Johnson håller med varandra på många punkter men 
landar i något skilda tankar. Linzey menar att Jesu död på korset är det ultimata tecknet på att 
Gud identifierar sig med de oskyldiga som lider som för Linzey även innefattar djuren som 
utnyttjas och används för arbete, underhållning och mat (Linzey 2009:6.3.). Denna bild av 
korset ger för Linzey ett starkt argument för att leva som vegan – han menar att företeelsen att 
döda för mat är helt oförsvarbar eftersom vi idag kan få i oss en välbalanserad kost utan att 
orsaka lidande för någon annan (Linzey 2009:6.3.). För Linzey är det inte bara dödandet för 
mat som är ett problem utan den behandling som djur måste utstå under en livstid som 
boskapsdjur, till exempel hårt arbete, att vara instängd och att transporteras långa sträckor.  

Även Johnson talar om djuren i relation till korset och till nåden, för att göra detta 
talar hon om teologisk symmetri och asymmetri där symmetri innebär att Gud har skapat allt 
och därmed också räddar allt skapat medan asymmetri innebär att Gud har skapat allt men 
endast räddar vissa utvalda delar av skapelsen (Johnson 2014:kap 8: Muir’s Bear). Johnson 
följer den symmetriska linjen och menar att djuren är inkluderade i Jesu död på korset – för 
att lyfta detta citerar hon Arlen Gray som menar att Jesu sista ord på korset egentligen var ett 
vrål som sammanfattar skapelsens gemensamma lidande och för fram det till Gud (Johnson 
2014:kap7, The Cross and the Tree of Life). Johnson poängterar att Gud inte blir människa 
utan kött (sarx) i form av en människa och menar att det är varandet i sig som är av betydelse 
snarare än att Kristus blir just en människa, på samma sätt som alla människor genom sin 
blotta existens hör samman med resten av skapelsen hör även Kristus samman med skapelsen 
och den med honom (Johnson 2014:kap 7, Deep Incarnation). Hon menar även att Gud, likt 
skapelsen, är varande och att skapelsen genom detta är sammanlänkad med Gud, när djur 
lider delar Gud det lidandet med dem då de, enligt Johnson, kan ha en relation till Gud på 
många sätt liknande den relation som människan har till Gud (Johnson 2014:kap 7, Deep 
Incarnation, kap 5,The Wisdom of Philosophy:Participation).  

Till skillnad från Linzey som baserar sin etik på att djur inte inkluderas i det eviga liv 
som människor tros ha möjlighet till efter döden menar Johnson att djuren får nytt liv efter 
döden och att detta på vissa sätt kan ses som “kompensation” för den, många gånger, 
smärtsamma behandling de fått utstå under sina liv (Linzey 2009:1.2(v), Johnson 2014:kap 7, 
Framing the Issue). Johnson lyfter också fram att hon anser att människors dödande av djur 
som förekommer idag är moraliskt oförsvarbart, men till skillnad från Linzey verkar hon inte 
mena djur som dödas för mat utan främst verkar hon tala om onödigt dödande av djur som 
leder till att hela arter dör ut (Johnson 2014:kap 7, Framing the Issue). Till skillnad från både 
Linzey och Radford Ruether talar aldrig Johnson konkret om vegetarianism eller veganism, 
hon talar endast om “onödigt” dödande av djur vilket kan innefatta kosthållning och 
livsstilsval som leder till dödandet av djur även när det inte är nödvändigt för människans 
överlevnad. 

Till skillnad från Linzey menar Radford Ruether att veganism inte alls är det 
moraliskt överlägsna resultatet av att djur kan anses vara personer, utan hennes kritik handlar 
främst om att djurrättsaktivister (som till exempel Tom Regan) inte är tillräckligt omfattande 
i sin definition av “djur” (Radford Ruether 1992:224). Hon menar att linjen dras godtyckligt 
och undrar hur linjen kan dras sinsemellan olika arter av djur samt hur det är möjligt att 
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bedöma att växter får dödas då även dessa reagerar på till exempel ljus och annan stimuli. 
Hon lyfter också frågan om huruvida dödandet av djur kan anses vara syndigt, eller för Gud 
fel, då djuren själva dödar varandra och ifrågasätter om detta verkligen kan vara ett tecken på 
en “fallen värld” som kristna förespråkare av veganism menar att människors dödande av 
djur är (Radford Ruether 1992:224). Eftersom att köttätande djur, till skillnad från 
människan, är beroende av att döda andra djur för att själva överleva är dödandet något som 
finns i skapelsens grundvalar och som därför inte kan anses vara helt fel. Hon kritiserar också 
tanken om att veganism eller vegetarianism skulle kunna vara något som kan hållas som ett 
allmän etiskt förhållningssätt då människor som lever i extrem fattigdom där mat inte är lätt 
att få tag på inte kan förväntas låta bli att äta kött eller andra produkter från djur som de har 
tillgång till (Radford Ruether 1992:225). Det hon landar i är istället att människor i väst som 
lever i ett överflöd bör minska sitt köttätande både av djurrättsliga skäl och i solidaritet med 
dem som lever i fattigare delar av världen eftersom vår överkonsumtion av kött och andra 
produkter bidrar till att maten inte räcker till alla jordens människor (Radford Ruether 
1992:225).  

Precis som Radford Ruether menar Johnson att dödandet är oundvikligt i skapelsen: 
det är inte människan som är källan till dödandet utan lidande och död har funnits sedan långt 
innan den första människan gick på jorden, men istället för att använda detta som ett 
rättfärdigande för människor att döda djur hamnar fokuset hos Johnson, precis som hos 
Linzey, på att djuren inte är moraliskt ansvariga för sina handlingar (Johnson 2014:kap 7, We 
suffer and Die). Johnson poängterar att den fysiska döden för levande varelser är en 
avgörande del i evolutionen som i sin tur är en avgörande del för skapelsen, då det är tack 
vare djurs och arters död som skapelsen har kunnat utvecklas. (Johnson 2014:kap 7, Framing 
the Issue). Detta är grunden i Charles Darwins upptäckter om evolutionens fortgång: tack 
vare att vissa individuella djur är bättre än andra på att skaffa mat leder deras överlevnad, och 
därmed andra individuella djurs död, till artens utveckling. Arters utveckling leder i sin tur 
ibland till att andra arter konkurreras ut, på så sätt har alla arter av varelser och organismer 
som idag existerar utvecklats. För Johnson är detta en del av det hon kallar det gudomligt 
goda, då hon ser skapelsen som en fortgående process som formas av Guds kärlek för 
skapelsen genom den Heliga Andens närvaro i världen.  

Sammanfattningsvis har vi nu sett att det faktum att djur kan uppleva både känsel och 
känslor är centralt för både Linzey, Radford Ruether och Johnson. De tre teologerna är 
överens om att djurens upplevelse av sin omvärld och sin egen situation bör vara grund för att 
djur inte ska behandlas illa. De tre författarna är alla överens om att de skillnader som finns 
mellan djur och människa inte ger människan rätt att orsaka onödig skada för djur, dock 
skiljer sig Linzey från de två andra då han tydligt talar om dödandet av djur för mat som 
onödig skada. Även tanken om människans förvaltarskap över skapelsen är centralt när det 
kommer till djurrätt: för både Linzey, Radford Ruether och Johnson innebär förvaltarskapet 
att människan ansvarar för att ta hand om skapelsen och därmed också djuren genom att 
värna om deras välmående. Johnson och Linzey talar om djuren i relation till korset, de är 
båda överens om att Jesu död på korset på något sätt inkluderar djuren: för Linzey är 
korsdöden ett tecken på att Gud identifierar sig med alla oskyldiga som lider som för honom 
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bland annat innebär djuren medan Johnson menar att djuren precis som människan innefattas 
av nåden. För Johnson innebär detta att även djuren har möjlighet till ett liv efter den fysiska 
döden medan Linzey å andra sidan anser att det faktum att djurens fysiska död för dem är den 
slutgiltiga döden bör innebära att deras tillvaro på jorden ska vara så fri från lidande som 
möjligt. Både Johnson och Radford Ruether talar om döden som något naturligt: Johnson 
menar att eftersom skapelsens utveckling är beroende av att arter och individer dör ska döden 
inte endast ses som något negativt, Radford Ruether ser döden som något naturligt eftersom 
det förekommer bland djur vilket i sin tur gör att det inte kan anses vara fel att människan vid 
behov dödar djur för mat.  

I detta avsnitt har jag presenterat de mest centrala tankarna kring djurrätt som finns att 
hitta i de tre författarnas verk. Jag har i denna presentation jämfört de olika författarnas tankar 
med varandra för att på så sätt ge en helhetsbild över deras samlade tankar. De mest centrala 
teman som berörts har varit de upplevda skillnaderna mellan djur och människa och dess 
moraliska konsekvenser, djurens möjlighet till logiskt tänkande och kommunikation samt 
djurens relation till Gud. Samtliga teman i detta avsnitt kommer i avsnitt 2.3. att diskuteras i 
relation till Sallie McFagues teologiska huvudspår i boken The Body of God.  
 

2.2. Miljöpåverkan 
Effekterna av den mänskliga påverkan på miljön är ett av vår tids stora hot mot 
mänskligheten och mot skapelsen som helhet. I de flesta aspekter av våra liv bidrar vi till 
påverkan på miljön; hur mycket och vad vi konsumerar, hur mycket och på vilket sätt vi reser 
och vad vi äter, allt påverkar miljön. Ett resultat av vårt sätt att bruka jordens resurser är de 
förhöjda utsläppen av växthusgaser – den största orsaken till höga koldioxidutsläpp är 
djurhållning inom livsmedelsindustrin. Växthusgaser bidrar till att jordens medeltemperatur 
ökar vilket i sin tur påverkar jorden och allt som lever på den. På grund utav den förhöjda 
medeltemperaturen smälter isarna vid nord- och sydpolerna vilket leder till höjda havsnivåer 
som i sin tur leder till att både djur och människor tvingas på flykt från sina hem. Även de 
växter och djur som finns i vattnet påverkas av de ökade koldioxidutsläppen då detta orsakar 
bland annat att haven blir allt surare vilket leder till att korallreven bryts ner och att djurens 
skelett blir negativt påverkade av kalkinlagring (Tidlund m.fl. 2017).  

I detta avsnitt kommer jag att presentera och jämföra Rosemary Radford Ruethers, 
Elizabeth A. Johnsons och Andrew Linzeys teologiska och etiska argument i förhållande till 
människors inverkan och ansvar i relation till miljön. De tre teologernas tankar och argument 
kring miljöpåverkan kommer sedan att diskuteras i relation till den teologi om skapelsen som 
Sallie McFague skriver fram i sin bok The Body of God för att se hur hennes teologi 
eventuellt kan utvecklas med hjälp av dessa tre teologers tankar.  

Både Rosemary Radford Ruether i sin bok Gaia & God och Elizabeth A. Johnson i 
sin bok Ask the Beasts fokuserar på bandet och relationen mellan människa och natur och 
mellan Gud och natur, de båda författarna menar att det är centralt att människan hittar sin 
plats i naturen och att människan lär sig att återupptäcka naturen då den är ett sätt att 
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upptäcka och förnimma Gud (Radford Ruether 1994:4, Johnson 2014:kap 6, The Wisdom of 
Philosophy; Participation). De båda författarnas utgångspunkt är att skapelsen har 
begränsade resurser som, om människan hade levt mer i samklang med naturen, hade varit 
tillräckliga för hela skapelsen. Istället lever människan utöver skapelsens resurser vilket 
påverkar skapelsen på ett negativt sätt. Att Gud är skaparen som har utsett människan att 
värna om skapelsen i Guds ställe är också något de båda teologerna är överens om.  

Linzey som helt och hållet fokuserar på djurrätt i sin bok Why Animal Suffering 
Matters skriver knappt alls, till skillnad från Johnson och Radford Ruether, om miljön. 
Medan de andra två författarna sammanväver djurrätt och vördnad för miljön poängterar 
Linzey att miljömässiga argument för bevarandet av vissa arter av djur helt och hållet missar 
poängen av djurrätt (Linzey 2009:kap 5.5.) Dock är Linzey tydlig med att han tycker att 
engagemang för miljön är något positivt och att han har sett en positiv utveckling inom 
teologin som har bidragit till att människor nu engagerar sig för miljön som ett naturligt 
uttryck för sin kristna tro (Linzey 2009:6.3.). Med andra ord är Linzey positiv till att förbättra 
miljön, men tar inte upp det i sin bok som fokuserar på djurrätt då dessa två frågor, för 
honom, är helt separata.  

Radford Ruether har med hjälp av sin ekofeministiska grund tagit sig an frågan om 
miljön på ett helt annat sätt än Johnson då Radford Ruether menar att vi måste ta oss an de 
sociala orättvisor som råder för att vi ska kunna skapa en hållbar framtid (Radford Ruether 
1994:3). Vad hon menar med detta är att hon ser utnyttjandet av naturen som en form av 
förtryck, och för att motverka detta förtryck måste vi samtidigt motverka alla former av 
förtryck och orättvisor som finns i världen, till exempel rasism, sexism och fattigdom. Hon 
menar med andra ord att det krävs mer än ändrade lagar och regler för att lösa miljökrisen, så 
i likhet med Johnson menar hon att det alltså handlar om att människan måste ändra sitt sätt 
att se sig själv i relation till skapelsen (Radford Ruether 1994:2). Johnson menar att 
problemet med människans bild av sig själv i relation till skapelsen handlar om att människan 
ser sin egen art som skapelsens huvudsakliga del istället för att se oss som en del av 
skapelsen som är här på samma premisser som alla andra varelser (Johnson 2014:kap 1, 
Creation In and Out of Focus).  

Till skillnad från Radford Ruether lägger Johnson stor vikt vid tanken om att 
skapelsen är en pågående händelse, en händelse som startade vid the Big Bang och som 
fortfarande pågår och kommer att fortsätta i den nyskapade världen vid tidens slut (Johnson 
2014:kap 5 We are fecund and exuberantly alive). Att skapelsen är pågående innebär för 
Johnson att hela den levande skapelsens existens (även växter) vilar på att Gud har givit dem 
den existensen, så det är med andra ord inte en slump utan det finns en vilja bakom. Johnson 
menar också att det är tack vare Gud och Guds gudomligt goda, som hon kallar det, som allt 
liv fortsätter. Vad detta innebär är att varje levande växt och djur i skapelsen drivs av det 
gudomligt goda och att Gud är aktiv i skapelsen genom detta (Johnson 2014:kap 5, We are 
Fecund and Exuberantly Alive). Skapelsen fortgår genom att Gud är närvarande i skapelsen 
genom den Heliga Anden, och det är även genom den Heliga Anden som livet i skapelsen 
förmedlas: genom den Heliga Anden kan både Gud, människa och skapelse vara delaktiga i 
den relation som finns dem emellan (Johnson 2014:kap 5, The Wisdom of Philosophy: 
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Participation). Eftersom att Gud hela tiden finns i skapelsen genom den Heliga Anden menar 
Johnson att skapelsen i sig är andlig – effekten som detta får enligt henne är att skapelsen och 
det skapade bör ses som något som har egen integritet och eget värde (Johnson 2014:kap 5 
God’s Dwelling Place). Johnson knyter också an till Thomas av Aquinos tanke om att 
naturens mångfald kan återspegla den gudomliga godheten på ett sätt som en ensam individ 
inte kan, så det är alltså genom skapelsen som helhet som vi kan förnimma och uppleva Gud. 
(Johnson 2014:kap 5, The wisdom of Philosophy)  

Johnson lyfter även fram tanken om att skapelsen har funnits under miljarder år utan 
människans närvaro, så skapelsen existerar inte för vår skull utan för Guds skull. Långt innan 
den första Homo Sapiens tog sitt första steg på jorden hade djur och växter redan existerat 
och utvecklats under miljontals år. Människan är med andra ord inte huvudattraktionen i 
skapelsen utan är endast en liten del av den, som trots att hon tillkommit sent har orsakat 
förödande skador som skapelsen som helhet kanske aldrig kan återhämta sig ifrån (Johnson 
2014:kap 9, The Promise of Nature, Extinction: Never again). Både Johnson och Radford 
Ruether talar om att människan är en produkt av miljoner år av evolution: människan är 
genom detta en lika naturlig del av skapelsen som varje annan livsform, vi är alla genom 
evolutionen sammanlänkade och måste därför förhålla oss till varandra. Om en varelse börjar 
ta upp mer resurser än vad som är avsett för den får det konsekvenser för resten av skapelsen, 
och därför måste människan lära sig att leva inom vissa gränser, inte bara för sin egen skull 
utan även för andras (Radford Ruether 1994:95).  

Precis som Linzey och Johnson talar även Radford Ruether om att Gud har satt 
människan att förvalta skapelsen (som tidigare nämnts i avsnitt 2.1.), dock är Radford 
Ruethers fokus i detta snarare miljömässig än djurrättslig, till skillnad från de två andra. 
Radford Ruether menar att förvaltarskapet innebär att människan inte får utnyttja skapelsen, 
varken naturresurser eller djur på ett sätt som förstör planeten (Radford Ruether 2994:21). 
Radford Ruether ifrågasätter ändå tanken om att människan skulle vara satt att ta hand om 
skapelsen eftersom den klarat sig alldeles utmärkt utan oss i flera miljarder år: hennes poäng 
med detta är i likhet med Johnson att det inte är människan som är skapelsens mästerverk 
utan att vi endast är en liten, sent tillkommen, del av skapelsen som tagit alldeles för mycket 
utrymme och resurser (Radford Ruether 1994:45) Trots att vi endast varit här en kort tid i 
jämförelse med planetens totala existens har vi lyckats förbruka och bryta ner många av de 
resurser som skapats under miljarder år – ett exempel är att människan under de hundra år vi 
använt fossila bränslen lyckats förstöra syrehalterna i atmosfären som under miljarder år av 
fotosyntes har tillkommit och skapat en perfekt balans (Radford Ruether 1994:46). 

Johnson menar att det finns i alla fall två anledningar för människan att ta ansvar för 
skapelsen och minska sin egen inverkan på den; självbevarelsedrift och vikten av skapelsens 
fortsatta existens (Johnson 2014:kap 9, The Promise of Nature). Med självbevarelsedrift 
menar hon att om inte vi människor tar vara på de resurser som planeten har och börjar 
minska vår negativa påverkan på planeten så kommer människan till slut inte längre kunna 
leva här. Genom vårt sätt att leva, främst gäller detta människor i västvärlden som nyttjar 
resurser i mycket större utsträckning än andra delar av världen, förstör vi hela ekosystem. När 
en art av växter eller djur dör ut påverkar det andra arter inom samma ekosystem: hon tar som 

 



 
 
       16(24) 

exempel att om en insekt som pollinerar en viss blomma dör ut kan även arten av blomma dö 
samt andra djur som den pollinerande insekten var föda för (Johnson 2014:kap 9, The 
Promise of Nature). När ekosystem förstörs minskar det människans (såväl som andra djurs) 
möjlighet till föda. Även våra utsläpp av koldioxid påverkar miljön på ett sätt som minskar 
tillgången till ren luft och vatten samt påverkar jordens surhet vilket kan göra det svårt att 
odla grödor för mat (Johnson 2014:kap 9, Eaarth (sic), The Promise of Nature). När Johnson 
talar om vikten av skapelsens existens som anledning för människan att ta sitt ansvar i 
relation till miljöpåverkan menar hon att skapelsen inte existerar för vår egen skull utan att 
den existerar för att Gud vill det. Gud älskar skapelsen, inte tack vare människan utan för 
skapelsens egen skull, vilket innebär att skapelsen i sig är viktig i Guds ögon oavsett om 
människan är en del av den eller inte (Johnson 2014:kap 9, The Promise of Nature). Här talar 
hon om att vi människor inte är skapelsens ändamål utan måste se till att planeten fortsätter 
att utvecklas och frodas för att Guds vilja med skapelsen ska kunna uppnås.  

Johnson landar i att en kristen tro bör påverka ens engagemang för skapelsens 
välmående och därmed engagemanget för minskad miljöpåverkan. Hon menar att en person 
som är kristen bör kunna se att skapelsen är älskad av Gud på samma sätt som människan 
själv är. Denna kärlek från Gud är grunden till nåd och godhet från Gud vilket gör att även 
skapelsen är lika värdig av dessa saker som människan anser sig själv vara. Eftersom Gud är 
närvarande i skapelsen genom den Heliga Anden är skapelsen, för Johnson, något att likna 
vid ett sakrament och en uppenbarelse av vem Gud är. Följden av detta borde, enligt Johnson, 
för en kristen bli att engagera sig för miljön och hon menar att om vi fortsätter låta miljön 
förstöras till förmån för bekvämlighet och ökad ekonomisk vinst är det att likna vid 
avgudadyrkan. (Johnson 2014:kap 9, Eaarth (sic), The Promise of Nature) 

Radford Ruether å andra sidan kommer fram till att människor måste komma samman 
i mindre grupper på lokal nivå för att skapa ett levnadssätt som är hållbart på en global nivå 
(Radford Ruether 1994:272). Funktionen av dessa lokala grupper är inte endast att förbättra 
miljön och vår relation till skapelsen, utan även att förbättra relationen sinsemellan 
människor. Radford Ruether menar att dessa lokala grupper måste möta människors andliga, 
mentala och fysiska behov, men att detta ska göras på ett sätt som är mer medvetet om sin 
omvärld (Radford Ruether 1994:269). Hon exemplifierar detta genom att säga att människan 
måste börja äta mer växtbaserad mat, då detta är mer energieffektivt istället för att konsumera 
ett djur som har konsumerat en stor mängd växtbaserad näring är det bättre att människor går 
närmare källan av energi och själva äter växterna istället för djuren. Dessutom skriver 
Radford Ruether att vi bör äta mer lokalproducerad mat istället för att maten ska transporteras 
långa sträckor vilket både påverkar miljön genom utsläpp och ökar risken för att matvaror blir 
dåliga under transporten och därmed måste kastas (Radford Ruether 1994:52, 95). De lokala 
grupperna kan sedan påverka sin omvärld genom att utöva konsumentmakt och genom att på 
olika sätt påverka politiken (Radford Ruether 1994:270).  

Sammanfattningsvis har vi sett att Radford Ruether och Johnson är helt och hållet 
överens när det kommer till att människan måste agera annorlunda i relation till naturen, dock 
har de relativt olika tankar om hur detta ska uppnås. Johnson fokuserar mycket på andlighet 
och Guds direkta närvaro i skapelsen medan Radford Ruether istället fokuserar på 
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människans ansvar gentemot Gud och vår roll i skapelsen. Medan Radford Ruether vill 
omforma strukturen av samhället för att på så sätt förändra relationen till naturen håller sig 
Johnson på en mer teoretisk och andlig nivå där det snarare handlar om att förändra 
människors relation till Gud och tankar om Gud för att detta sedan ska leda till en förbättrad 
relation till naturen. Centralt för både Radford Ruether och Johnson är att jorden inte finns till 
för människans skull, människan är en del av skapelsen på precis samma sätt som alla andra 
levande organismer vilket för de två författarna innebär att vi bör värna om skapelsen och allt 
liv som finns här.  

I detta avsnitt har jag presenterat och jämfört Elizabeth A. Johnsons, Rosemary 
Radford Ruethers och Andrew Linzeys teologiska och etiska argument i relation till miljön. 
Fokus har främst legat på Guds närvaro i skapelsen, människans roll i relation till övriga delar 
av skapelsen och människans oproportionerliga nyttjande av naturresurser. Samtliga teman i 
detta avsnitt kommer tillsammans med temana från avsnitt 2.1. att diskuteras i avsnitt 2.3. i 
relation till Sallie McFagues teologiska huvudspår i boken The Body of God. 
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Kapitel 3 

3.1. Analys  
I detta avsnitt kommer jag att i relation till den bok som uppsatsens teori grundar sig på 
analysera och diskutera de teologiska och etiska argument som framkommit i de två första 
avsnitten av kapitel 2. Teorin grundar sig på Sallie McFagues teologi kring skapelsen som 
hon framför i sin bok The Body of God och de tidigare presenterade åsikterna kommer att 
användas för att se om och hur McFagues teologi kan utvecklas i relation till individ och 
kyrka idag. I avsnitt 2.1. och 2.2. presenterades åsikter och argument framförda av Elizabeth 
A. Johnson i boken Ask the Beasts, Andrew Linzey i boken Why Animal Suffering Matters 
och Rosemary Radford Ruether i boken Gaia & God. I det första avsnittet diskuterades 
djurrätt och i det andra avsnittet diskuterades miljöpåverkan.  

McFagues modell för skapelsen som Guds kropp centrerar kring att förändra det sätt 
som vi människor förhåller oss till skapelsen, till varandra och till Gud. Utgångspunkten för 
McFague är, precis som för Johnson och Radford Ruether, att människan delar en gemensam 
historia med resten av skapelsen (McFague 1993:27). Samtliga tre teologer lyfter detta för att 
poängtera att människan inte står över resten av skapelsen även om vi på många sätt skiljer 
oss från andra levande organismer, bland annat på grund av vår möjlighet till reflektion om 
vår omgivning. För samtliga tre är det att skapelsen som helhet är beroende av Gud för liv 
och vår gemensamma evolution som gör oss beroende av varandra som ligger till grund för 
tanken om vår gemensamma historia. Både McFague och Radford Ruether använder sig av 
en liknelse av skapelsen som gudomlig där McFague talar om skapelsen som Guds kropp på 
ett tydligt panenteistiskt sätt och Radford Ruether om skapelsen som Gaia, en feminin form 
av gudomlighet. Båda använder denna liknelse om skapelsen som Guds kropp för att fördjupa 
relationen till skapelsen och, som McFague uttrycker det, återförtrolla skapelsen. Varken 
Johnson eller Radford Ruether talar om sin syn på skapelsen som panenteistisk men alla tre 
menar att Gud är aktiv i skapelsen samtidigt som Gud inte är begränsad av den vilket öppnar 
för en panenteistisk tolkning av alla tre.  

Återförtrollandet av skapelsen innebär för McFague att människan kan uppleva Gud 
genom naturen och att detta kommer att förändra hur människan tänker om skapelsen och om 
Gud (McFague 1993:81). Även Johnson och Radford Ruether anser att en grundläggande 
förändring måste ske i människans relation till skapelsen. Radford Ruether menar, till 
skillnad från McFague och Johnson, att för att en förändring i relation till skapelsen ska ske 
måste en social förändring ske. Radford Ruether talar här om sociala orättvisor och förtryck 
som hon anser går hand i hand med att nyttja jordens resurser på det skadliga sätt 
mänskligheten som helhet gör. På så sätt blir Radford Ruethers teologi något mer radikal än 
den som återfinns hos Johnson och McFague. De tre teologerna är alla överens om att mycket 
av de orättvisor som finns i världen bidrar till att naturen utnyttjas och exploateras, 
exempelvis är ekonomisk vinst genom produktion av varor en stor källa till att naturresurser 
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utvinns i alltför hög grad. Genom att öka respekten för mänskligt liv skulle det till exempel 
bidra till bättre fördelade resurser samt mindre utnyttjande av fattigare länders resurser, som 
till exempel vatten vilket skulle leda till bättre förutsättningar för miljön. Tanken om en 
förändrad social ordning skulle gå hand i hand med den teologi som McFague redan har 
formulerat eftersom hon centrerar sina tankar så mycket kring den gemensamma historien 
hela skapelsen delar – att på ett tydligare sätt lyfta fram den mellanmänskliga relationen 
skulle kunna gynna hennes modell.  

I likhet med Johnson talar McFague om skapelsen som något pågående: för McFague 
innebär den pågående skapelsen att skapelsen som helhet är beroende av Gud (McFague 
1993:80). Medan Johnson använder sig av den Heliga Anden för att visa på Guds närvaro i 
skapelsen talar McFague snarare om själ eller anda (hon använder ordet spirit men definierar 
det som själ, sinne, andedräkt) som är med i skapelsen och driver den framåt. Eftersom Gud 
är närvarande i skapelsen delar Gud erfarenheten av att finnas i skapelsen med oss. Johnson 
och Linzey talar båda två om Guds kroppsliga erfarenhet i skapelsen genom Jesus Kristus: för 
dessa två sammanlänkar denna erfarenhet Gud och skapelse på ett ännu djupare sätt än i 
relationen mellan skapare och skapat. McFague menar att den kroppsliga erfarenheten är en 
del av den gemensamma historien som skapelsen delar som också knyter oss samman 
(McFague 1993:86). Hon talar om upplevelsen av att ha en kropp, som till exempel kan 
erfara värme och kyla, som något som går som en röd tråd genom skapelsen, hon 
exemplifierar detta genom att dra paralleller mellan den mänskliga kroppsliga upplevelsen 
och en amöbas kroppsliga upplevelse.  

I likhet med Linzey tar McFague också upp djurens oförmåga att kommunicera på 
mänskligt vis som något som står i vägen för vår upplevelse av delaktighet med djuren. Även 
om McFague inte talar lika tydligt om djurrätt som framförallt Linzey, men även Radford 
Ruether, gör menar jag att det vore en naturlig del i hennes modell. Linzey talar om djurens 
oförmåga att kommunicera på mänskligt sätt som en grund för att trygga djurs rättigheter att 
inte bli utsatta för våld eller på annat sätt utnyttjas då de inte kan ge sitt samtycke till detta. 
McFagues fokus när hon talar om att djuren inte har ett mänskligt språk är främst att 
överbrygga de skillnader som finns mellan människor och djur genom att peka på vår 
gemensamma kroppsliga erfarenhet. Den upplevda skillnaden mellan djur och människa är 
något som även Linzey tar upp, han talar då om att djuren, på grund utav att de ses som 
annorlunda från oss inte ses som värdiga att befrias från smärta och att deras upplevda smärta 
inte tas på allvar eftersom de är just så annorlunda från oss. Steget mellan McFagues 
teologiska modell för enhet inom skapelsen skiljer sig inte mycket från Linzeys djurrättsliga 
argument. Genom att konkretisera vad effekterna av McFagues teologi blir skulle resultatet, 
enligt mig, hamna oerhört nära de tankar om djurrätt som Linzey framhåller.  

När det kommer till djurrätt talar även Radford Ruether tydligt om detta, då hennes 
fokus ligger i att säkerställa att djur lever ett gott liv snarare än att helt sluta nyttja djur för 
mat och underhållning. Hon uttrycker specifikt att hon inte anser att en vegansk livsstil, som 
Linzey förespråkar, är moraliskt överlägsen. Hennes kritik handlar främst om att hon anser att 
avgränsningen om vilka djur som ska innefattas av en vegansk livsstil är alltför godtycklig 
och att veganism vore en omöjlig standard i länder där mat är svårt att få tag på. McFagues 
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modell där hon lyfter fram alla varelser som lika genom den kroppsliga upplevelsen går 
närmare Linzeys spår om veganism än Radford Ruethers spår, att McFague väljer att just 
likna en amöbas upplevelse med en människas och ser dessa som lika verkliga överbryggar 
också den relevanta kritik som Radford Ruether framför mot en godtycklig avgränsning 
mellan vilka djur som är värdiga att värna om och inte. Radford Ruethers kritik gentemot att 
se veganism som en moralisk standard som gäller för alla oavsett förutsättningar anser jag 
också är mycket relevant. McFague verkar i sin modell vara mycket medveten om de olika 
förutsättningar som gäller för människor baserat på vart i världen de befinner sig, vilket kan 
tolkas som att hon kan hålla med Radford Ruether i hennes kritik och att det enda som krävs 
är ett förtydligande kring detta i hennes modell (McFague 1993:10).  

Modellen som McFague har skapat diskuterar hon också utifrån individ och kyrka, 
McFague menar att det förändrade förhållningssättet till Gud och skapelsen bör få en effekt 
för individen som resulterar i ett mer kärleksfullt och omhändertagande förhållningssätt till 
skapelsen. Hon talar om kyrkan som förmedlare av denna teologi samt som utövare av detta 
förhållningssätt. Även Radford Ruether talar om effekten som en förändrad syn på skapelsen 
kan ha på individen, då hon menar att det är genom att skapa lokala grupper som tillsammans 
arbetar för en bättre omvärld genom att till exempel äta närodlad, vegetarisk mat som 
förändring kan ske. Radford Ruether menar också att dessa lokala grupper ska tillgodose 
individens fysiska, såväl som andliga och mentala behov. En tolkning av detta i relation till 
McFagues tankar om kyrkan och individen resulterar i en mer konkretiserad beskrivning av 
hur individ och kyrka påverkas av modellen samt hur de påverkar varandra. Den kärlek och 
omsorg för skapelsen som McFague pratar om omsätts hos individen i att engagera sig på 
lokal nivå genom att utöva konsumentmakt och att påverka politiker till att ta beslut som 
gynnar miljö och djur. Lokala grupperingar som hos Radford Ruether ska tillmötesgå 
individens olika behov kan hos McFague tolkas som församlingar, dessa församlingar 
påverkas av de människor som utgör församlingen samtidigt som de på ett större kyrkligt 
plan förmedlar en förändrad gudsbild till ett större antal människor.  

Sammanfattningsvis har vi sett att McFagues modell om skapelsen som Guds kropp 
till stor del berör de övriga tre författarnas teologiska och etiska ställningstaganden och 
åsikter. Genom att analysera och diskutera McFague utifrån de andra tre teologerna träder 
nya tolkningar av modellen fram, och utan att förändra den grundläggande tanken i modellen 
kan den med hjälp av de andra tre teologerna göras än mer relevant och aktuell för människor 
och kyrka idag. Främst handlar denna utveckling av McFagues modell om att konkretisera 
och fördjupa den teologi som hon presenterar där det största området för utveckling är 
djurrätt eftersom McFague själv inte talar konkret om djurrätt även om grundtankarna för 
kristen djuretik finns representerade i hennes modell. Radford Ruthers teologi om miljön och 
skapelsen är mer omfattande då den även innefattar den samhälleliga sociala ordningen. Till 
McFagues teologi tillför den en mer konkretiserad aspekt av vad McFague redan innefattar i 
sin modell samtidigt som den förtydligar och synliggör hur sociala orättvisor är kopplade till 
miljöpåverkan. Radford Ruethers teologi hjälper till att formulera en tydligare bild av hur 
kyrka och individ kan komma att påverkas av McFagues teologiska modell.  
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I detta avsnitt har jag analyserat och diskuterat McFagues modell utifrån och i relation 
till Andrew Linzey, Rosemary Radford Ruether och Elizabeth A. Johnsons åsikter och tankar 
som tidigare presenterats i avsnitt 2.1. och 2.2.. Fokus har främst legat på Guds roll i 
skapelsen, djurrätt och mänskligt ansvar för miljön och hur dessa tankar kan konkretiseras 
hos McFague genom de tre andra teologerna.  
 

3.2. Resultat 
Inom ramen för denna uppsats har jag ämnat svara på frågan om hur Sallie McFagues teologi 
kan utvecklas för att erbjuda ett kristet förhållningssätt till djurrätt och miljö för individ och 
kyrka idag? För att besvara denna fråga har jag genomfört en jämförande textanalys där jag 
tematiskt har presenterat och jämfört de teologiska och etiska argument som skrivs fram i 
Andrew Linzeys bok Why Animal Suffering Matters, Elizabeth A. Johnsons bok Ask the 
Beasts och Rosemary Radford Ruethers bok Gaia & God. De två teman jag har utgått ifrån 
har varit djurrätt och miljöpåverkan. Efter att tematiskt ha presenterat och jämfört de tre 
teologernas tankar har jag sedan använt dessa för att analysera och diskutera Sallie McFagues 
bok The Body of God. Resultatet av undersökningen är att Sallie McFagues teologi kan 
utvecklas för att erbjuda ett kristet förhållningssätt till djurrätt och miljö för individ och kyrka 
idag på följande tre sätt:  

Genom att tillföra en analys kring sociala orättvisor och hur de hänger ihop med 
utnyttjandet av miljö för att visa på en mer omfattande analys av orsakerna och effekterna av 
de problem som uppstår i relation till främst miljön.  

Genom att formulera en mer tydlig teologi kring djurens egenvärde för att de 
skillnader som finns mellan djur och människa inte ska stå i vägen för att djuren ska 
behandlas med respekt.  

Genom att inte bara tala om att kyrka och individ påverkas av modellen utan också ge 
en tydligare bild av hur denna effekt kan se ut för individ respektive kyrka.  

De tre utvecklingarna av McFagues modell handlar alla om att med hjälp av de andra 
tre författarna konkretisera den teologi som till stor del redan ryms inom modellen. Att göra 
detta bidrar till att både individ och kyrka lättare kan förstå sin roll i relation till modellen för 
att sedan lättare agera och verka utefter den.  
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Kapitel 4 

4.1. Sammanfattning 
Uppsatsen har handlat om och behandlat främst två teman; djurrätt och miljöpåverkan. Jag 
har undersökt dessa teman genom att göra en jämförande textanalys där jag började med att 
presentera Andrew Linzeys, Elizabeth A. Johnsons och Rosemary Radford Ruethers teologi i 
relation till djurrätt. Det som framkom var att de mest centrala temana för djurrätt ur ett 
teologiskt perspektiv är djurens upplevelse av känsel och känslor, djurens relation till Gud 
och djurens utsatthet till följd av deras oförmåga att kommunicera på mänskligt vis. Dessa 
teman utgör tillsammans en grund för människan att i så stor mån som möjligt inte orsaka 
onödig skada för djur.  

Därefter presenterade jag de tre författarnas teologiska tankar i relation till 
miljöpåverkan, fokus låg mest på Johnson och Radford Ruether då Linzey inte talar om 
miljön i alls samma utsträckning som de andra två. Avsnittets mest centrala teman vad Guds 
närvaro i skapelsen och människans möjlighet att erfara Gud genom skapelsen samt 
människans roll i skapelsen. Till följd av människans samhörighet med resten av skapelsen 
samt att skapelsen inte existerar för människans skull utan för Guds skull argumenterar de 
båda teologerna för en större vördnad och omsorg för naturen.  

Analysen utgjordes av de tidigare presenterade teologiska och etiska 
ställningstagandena i relation till Sallie McFagues förståelsemodell av Gud. I analysen kom 
jag fram till att McFagues modell kan utvecklas för att erbjuda ett kristet förhållningssätt till 
djurrätt och miljö för individ och kyrka idag genom att konkretisera och förtydliga den 
teologi som redan ryms inom den. Utvecklingen av modellen handlade framförallt om en 
förtydligad djuretik samt en tydligare koppling mellan sociala strukturer och miljöpåverkan 
då förtryckande förhållanden mellan människor på olika sätt kan bidra till förstörelse av 
miljön.  

 

4.2. Avslutande reflektion 
Att skriva den här uppsatsen har varit både utmanande och roligt. Den utmanande aspekten 
har främst handlat om att många tankar om vad synd verkligen innebär och vad som är rätt 
och fel har väckts hos mig. När ett ämne som tenderar att uppfattas som dogmatiskt 
behandlas i relation till både den världsvida kyrkan samt mer specifikt till den svenska 
kontexten lyfts frågor fram kring huruvida begreppet synd kan användas lika i alla delar av 
världen och huruvida något som kan argumenteras vara fel i en del av världen skulle kunna 
ses som moraliskt rätt i en annan.  

Min förhoppning är att uppsatsen har väckt nya tankar kring djurrätt och miljö hos 
läsaren och att dessa tankar får möjlighet att utvecklas till en användbar teologi och 
livshållning hos individen. Effekten av en tydligare teologi kring både djur och natur kan bli 
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omfattande för både individ och kyrka. För individen kan det leda till en djupare känsla av 
samhörighet med resten av skapelsen samt ett nytt sätt att erfara och tolka Gud. För kyrkan, 
både den världsvida och på samfundsnivå kan en tydligare teologi i relation till djurrätt och 
miljö bidra till att förändra och förnya tanken om nåden: framförallt i relation till vem som 
innefattas av nåden och inte.  

Jag anser att ekoteologi och djurrättsteologi bör ses som den nutida kyrkans mest 
centrala frågor, inte endast på grund utav den oerhörda positiva inverkan en mer miljömässigt 
och djurrättsligt kunnande kristenhet hade haft på miljön utan också tack vare vad en sådan 
teologi har att erbjuda både mänskliga och icke-mänskliga individer. Något som vi aldrig kan 
komma ifrån är att lidande är en del av den kroppsliga erfarenheten däremot har människan 
en central roll när det kommer till hur stort lidandet är i världen: genom att värna om 
människor, djur och natur kan vi bidra till mindre lidande och en bättre värld.  

 

4.3. Litteraturförteckning 

Bibel 2000: Bibelkommissionens översättning. 2000. Utg. av Svenska Bibelsällskapet.  
Stockholm: Verbum.  

Einarsson, Tomas, 2005. Paradiset åter: Vegetarianism och djurrätt i kristen tro och  
tradition. Skellefteå: Artos.  

Johnson, Elizabeth A., 2014. Ask the Beasts: Darwin and the God of Love. Norfolk, UK:  
Fakenham Prepress Solutions. E-bok. 

Jordbruksverket, 2018. Kött och klimat  
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/begransadklimatpaverkan/ 
kottochklimat.4.32b12c7f12940112a7c800011009.html. Hämtad 23.05.2018 

Linzey, Andrew, 2009. Why Animal Suffering Matters: Philosophy, Theology and Practical  
Ethics. Oxford, N.Y.: Oxford University. E-bok. 

McFague, Sallie, 1993. The Body of God: An Ecological Theology. London: SCM.  
Radford Ruether, Rosemary, 1994. Gaia & God: An Ecofeminist Theology of Earth Healing.  

New York, N.Y: Harper One.  
Tidlund, Annika, m.fl, 2017. Havet.nu: Klimatförändringar påverkar haven  

http://www.havet.nu/?d=176. Hämtad 20.05.2018.  

 

http://www.havet.nu/?d=176

