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Förord 

Egentligen påbörjades det här avhandlingsarbetet för länge sen, när jag tidigt 
började söka efter en tro som kunde ge förståelse. Jag förde samtal med min 
familj, vänner, konfirmationslärare, pastorer, teologer och senare med lärare 
vid teologiska institutionen vid Linköpings och Uppsala Universitet.  

Jag har många att tacka för alla dessa viktiga samtal och alla kan inte 
nämnas vid namn. Först och främst vill jag tacka min handledare Carl  
Reinhold Bråkenhielm som har följt det här arbetet under alla år. Vi har fört 
så många samtal och jag tror jag framförallt kommer att minnas några svåra 
och viktiga vändpunkter dessa medfört. Jag vill även nämna Anders Jeffner 
som antog mig till forskarutbildningen. Min biträdande handledare Thomas 
Ekstrand vill jag tacka för engagemang, kunskap och inte minst för hjälp 
med struktur. Din noggrannhet och tydlighet har varit ovärderlig för att 
slutföra arbetet. Jag vill även nämna mina tidigare biträdande handledare, 
Anne-Louise Eriksson som var med initialt i forskarutbildningen och även 
var opponent vid slutseminariet, Annika Borg som var biträdande handledare 
när jag återupptog mitt arbete efter några års studieuppehåll. Ni har båda 
bidragit med spetskompetens och viktig uppmuntran. 

Jag vill också nämna nuvarande och tidigare doktorandkollegor och lärare 
vid högre seminariet i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning; sär-
skilt Magnus Abrahamson, Maria Essunger, Mårten Mårtensson, Johannes 
Pulkkanen, Maria Södling och Katarina Westerlund. Tack för att ni har läst 
texter och granskat kritiskt. Elisabeth Arborelius vill jag särskilt tacka för 
värme och humoristisk distans, Mattias Martinson för betydelsefulla respon-
ser under skrivandets gång, Arne Fritzson för viktiga samtal. Ett särskilt tack 
till Ulrika Svalfors och Petra Carlsson, vad skulle jag ha gjort utan er, kära, 
smarta, varma?  

Tack också till andra viktiga samtalspartners och kritiska granskare; Ulf 
Gustafsson, inte minst för tankar och samtal om mellanrummet, Jørgen Skov 
Sørensen som med stort kunnande i postkolonial teori och teologi har bidra-
git till mitt skrivande, också med språkgranskning av den engelska samman-
fattningen. Dieter Geisler vill jag tacka för hjälp med objekt-relationsteori 
och utvecklingspsykologi, Mikael Sjöberg och Ninna Edgardh Beckman för 
att ni har varit opponenter vid för mig viktiga framläggningar, Eric Persson, 
ord och mellanrum, för hjälp med språkgranskning av manus.  

En viktig period i mitt avhandlingsarbete var året som gästforskare vid 
North Park Theological Seminary, Chicago. Där vill jag särskilt nämna 
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Charles Peterson och Ann-Helen Anderson för hjälp med det praktiska, samt 
Sue Horner för viktiga samtal om feministisk teologi. Personalen vid Bran-
del Library hjälpte mig med litteratur och framtagning av en mängd artiklar. 
Jag vill även rikta ett varmt tack till forskare och föreläsare vid Chicago 
Theological Seminary, till Laurel Schneider för lärorika samtal om konstruk-
tiv teologi och till dess president Susan Brooks Thistlethwaite. Under denna 
period fick jag också möta Rita Nakashima Brock. Hennes öppenhet och 
engagerande närvaro har haft en djup inverkan på mig som teolog. Jag är 
tacksam för hennes generositet och inte minst för att hon ställt sina texter till 
mitt förfogande.  

Ett särskilt tack vill jag rikta till kreativa och intelligenta pedagoger vid 
Utbildningscentrum Lidingö. X-pedagogerna på Lidingö förkroppsligar en 
befriande teologi och arbetet där fick mig att längta tillbaka till forskningen 
och färdigställandet av denna avhandling. Särskilt vill jag nämna Lotta 
Geisler och Magnus Nordqvist.  

Jag vill också rikta ett varmt tack till människor jag mött genom mitt ar-
bete som pastor i Missionskyrkan, speciellt till nuvarande kollegor Thord-
Ove Thordson, Helen Friberg, Per-Magnus Selinder, medlemmarna i teolo-
giska kommittén och kollegorna vid TänkTanken Lidingö. Tack till vänner i 
Hässelby Missionsförsamling och särskilt för den arbetsplats jag har haft 
tillgång till där under det sista året. 

Detta arbete hade inte varit möjligt utan hjälpsam bibliotekspersonal. Jag 
vill särskilt nämna Katarina Franzén vid Karin Boye-biblioteket och perso-
nalen vid Teologiska högskolans bibliotek. Detta arbete hade inte heller varit 
möjligt utan stipendier och ekonomiskt stöd. Tack till stipendiefonderna 
Thuns, Carnegies och Olaus Petri. Tack till stiftelsen C. E. Wikströms min-
ne, Stockholms Kristliga Ynglingaförening och Pastorernas Riksförbund.  

Ett särskilt tack till mina nära. Mina föräldrar Curt och Rigmor Camnerin, 
för att ni har trott på mig och stöttat mig. Tack till mina kära systrar Maria 
Sparf och Lisa Camnerin med familjer, för vänskap och uppmuntran, prak-
tisk hjälp och till Lisa för omslag till avhandlingen. Tack till övrig släkt och 
vänner, svärmor för all praktisk hjälp, Anna Camnerin för att du var med oss 
i Chicago. 

 Min närmaste familj, min källa, mitt hjärta. Hur skall jag kunna tacka er? 
Clabbe, du är min bästa vän och mitt bästa stöd, dessutom väldigt bra på att 
sätta texter och granska fotnötter. Mille och Louise, ni är helt enkelt det 
bästa jag vet. Ni kanske inte tror det, men boken är nog klar nu. Jag dedice-
rar den till er.  

Häromdagen sa Louise att hon på omslagsbilden till den här boken, såg 
ett dukat bord där människor satt och åt. Det är en av alla möjliga tolkningar 
av försoningens mellanrum och av den bilden. Olika uttryck och pågående 
samtal, en tro som söker förståelse … 

   Hässelby oktober 2008 
   Sofia Camnerin 
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Inledning 

’Han dödade henne’, sa Pat, ’med en kökskniv, inför de tre barnen. Babyn 
sov.’ När han frisläppts från fängelset, hade hon låtit honom komma hem 
igen. ’Hon trodde att det skulle vara det rätta, i Guds ögon. I kyrkan hon gick 
till, firades den sammanhållna familjen som Guds vilja; pappa, mamma, barn 
förväntades vara tillsammans i ett kärleksfullt hem …’ ’Detta är det kors du 
har att bära’, hörde hon, ’precis som du och jag har, liksom Jesus som inte 
vände sig bort från lidandets bägare när Gud bad honom dricka den.’ ’Hon 
försökte vara en god kristen, följa i Jesu fotspår’.1  

 
Den här berättelsen sätter fokus på tematik som kommer att stå i centrum för 
avhandlingen; kristna försoningsteologiska tolkningar och deras implikatio-
ner, feministteologisk kritik och rekonstruktion av dessa tolkningar. För 
mamman som mördades bidrog försoningsteologiska tolkningar till hennes 
tragiska död. Finns den teologi som hade kunnat bistå henne i att göra andra 
val? Hur skulle den teologin i så fall ha sett ut? Vilken teologi skulle kunna 
tolka det våld och lidande barnen har utstått? Finns den teologi som kan 
hjälpa barnen att nå helande och försoning? Vilken teologi skulle kunna säga 
något till pappan som dödat?  

Försoningsläran är en viktig byggsten i den kristna tron. Somliga beskri-
ver den närmast som konstituerande för kristen teologi.2 Försoning kan 
beskrivas som ett återställande av fred och god gemenskap mellan två sönd-
rade parter, mellan gudomen och människorna. Kristen försoningstanke 
kännetecknas av att Jesu gärning, oftast hans död och uppståndelse, ges en 
frälsande betydelse.3 Därför är tolkning av Jesu gärning, i första hand hans 
död och uppståndelse och dess frälsande betydelse, centralt i kristen förso-
ningslära. Kristna kyrkor har dock aldrig fastställt någon officiell försonings-

                               
1 Brock, Rita Nakashima & Parker, Rebecca Ann: Proverbs of Ashes: Violence, Redemptive 
Suffering and the Search for What Saves Us, ss. 15–18 (min översättning och sammandrag av 
en längre text).  
2 Francis M. Young påstår exempelvis att kristendomen står och faller med hur den lyckas 
framställa försoningsläran så att den både blir rationell och relevant för människors behov i 
Young, Francis M.: Sacrifice and The Death of Christ, s. 4, se även s. 133f. 
3 Jag återger inledningsvis en bred definition hämtad från: Persson, Per-Erik: ”Försonings-
lära”, Nationalencyklopedin. Närmare bestämningar av ”försoningsteologi” ges i kapitel 1. 
Jag avser inte att ge en närmare definition av kristen utan vill med termen uttrycka att jag 
arbetar med teologi som framställs som kristen och med feministisk kritik av densamma. 
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lära, såsom man gjort i exempelvis kristologiska frågor.4 Ändå är försonings-
läran central i den kristna tron.5 Detta har lett till att man genom historien 
givit många olika svar på frågorna om vad Jesu död och uppståndelse egent-
ligen innebär, och diskussionerna fortgår minst lika oförtrutet.6  

Kristen försoningsteologi tar ofta sin utgångspunkt i människors lidande, 
död, förtryck, våld, existentiell oro: allt det som kan beskrivas som tillvarons 
skuggsida, det mörka.7 Denna utgångspunkt vill jag beskriva med hjälp av 
begreppet Sitz-im-Tod, dödskontexter.8 Sitz-im-Tod är en slags travesti på 
det välkända teologiska begreppet Sitz-im-Leben och har använts för att 
beskriva de förtryckande och våldsamma situationer människor, i synnerhet 
kvinnor och barn, lever under. Begreppet refererar till de omständigheter 
under vilka kvinnor dör rent fysisk för att de är kvinnor, samt för de destruk-
tiva krafter under vilka kvinnor underordnas och som därmed skapar ett 
”dödstillstånd” för dem.9 Detta begrepp ligger nära den förutsättning som 
den amerikanska feministiska teologen Rebecca Chopp beskriver, vilket 
ytterligare belyser hur dödskontexter kan tolkas. Chopp menar att den prag-
matiska filosofin växer ur en problematik i den partikulära situationen: 
lidande, problem, nuets fakta och ur en längtan efter att saker kan och måste 
bli annorlunda.10  

                               
4 Läran om Jesu gudom, Nicaea 325 och Konstantinopel 381 samt Jesu tvånaturslära i  
Kalcedon 451. 
5 Se exempelvis Schüssler Fiorenza, Francis: ”Redemption”, i Komonchak m.fl. (red.): The 
New Dictionary of Theology, s. 837. 
6 Som exempel kan nämnas Tidball, Derek & Hilborn, David & Thacker, Justin (red.): The 
Atonement Debate: Papers from the London Symposium on the Theology of Atonement. Se 
även Duff, Nancy: ”Atonement and the Christian Life: Reformed Doctrine from a Feminist 
Perspective”, Interpretation 53 (1999), s. 23. Många har genom tiderna lyft fram det proble-
matiska i den kristna försoningsläran. Redan på 1100-talet beskrev Peter Abelard det som 
grymt att någon skulle kräva döden på en oskyldig, att någon skulle äras av att någon annan 
slaktas. Se Abelard, Peter: ”Exposition of the Epistle to the Romans (An Excerpt from the 
Second Book)”, i Fairweather (red.): A Scholastic Miscellany: Anselm to Ockham, s. 283. 
Teologen Alister E. McGrath hävdar att Jesu offer ifrågasatts på bred front ända sedan 
upplysningen. I stället har mer metaforiska tolkningar givits företräde. McGrath, Alister E.: 
”Soteriology”, i McGrath (red.): The Blackwell Encyclopedia of Modern Christian Thought, s. 
617. 
7 Jag är medveten om teologer som ifrågasätter den ”negativa” utgångspunkten i många 
försoningsteologier. Se exempelvis Lowe, Walter: ”Christ and Salvation”, i The Cambridge 
Companion to Postmodern Theology.  
8 Detta begrepp och dess innebörd har jag hämtat från Hanna Stenströms avhandling The 
Book of Revelation: A Vision of the Ultimate Liberation or the Ultimate Backlash?, s. 23. 
Stenström har i sin tur hämtat det från Anne Primavesi som i sin tur attribuerar det till Jon 
Sobrino. Huruvida Primavesi och därmed Stenström återger Sobrino korrekt faller utanför 
diskussionen jag för här.  
9 Stenström: The Book of Revelation, s. 23. 
10 Rebecca Chopp diskuterar den amerikanska feministiska teologin och hur den är influerad 
av den pragmatiska filosofin i ”From Patriarchy into Freedom: A Conversation between 
American Feminist Theology and French Feminism”, i Ward (red.): The Postmodern God, s. 
237f. 
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Enligt somliga teologer kan kristen försoningsteologi fungera just förso-
nande gentemot lidande och våld, andra menar tvärtom att kristen förso-
ningsteologi kan bidra till förstärkt våld och lidande. Det är bland annat 
därför jag anser att försoningsteologi är så viktigt att studera. Tänk om 
försoningsteologi skulle kunna bidra till att våld och lidande i världen mins-
kar, eller att försoningsteologi i värsta fall kan förstärka våld och lidande. 
Kanske har de feministiska teologer rätt som anser att vi behöver frälsas från 
försoningsteologier där Jesu död och lidande på korset framställs som fräl-
sande. Eller har de feministiska och womanistiska teologer rätt som anser att 
korset är viktigt?11  

I den här avhandlingen analyseras två teologer: Daphne Hampson som 
kallar sig postkristen och Rita Nakashima Brock som kallar sig kristen. 
Daphne Hampson är intressant just för att hon beskriver sig som postkristen, 
Rita Nakashima Brock är intressant för att hon är en av de feministiska 
teologer som ägnat en stor del av sitt teologiska arbete åt försoningen.  

Både Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock menar att kristen för-
soningslära, i första hand den så kallat objektiva,12 är direkt skadlig för såväl 
barn som offer för övergrepp och våld. De betonar att teologiskt språk inte är 
oskyldigt. Inte minst framhåller Rita Nakashima Brock att kristen förso-
ningslära, där Gud Fadern sänder sin son till döden för att frälsa mänsklig-
heten, kan bidra till förstärkt lidande och trauma. Detta är en allvarlig kritik 
som måste tas på allvar i samtida teologiskt arbete. Samtidigt hävdar många 
feministiska teologer att kristen tro kan vara och är meningsfull och befrian-
de för såväl kvinnor som män.  

Teologerna som behandlas i den här avhandlingen visar på olika sätt och 
med olika argument att kristna försoningsteologiska tolkningar är problema-
tiska. Samtidigt beskriver båda teologerna trasiga relationer, lidande och 
problem som de vill se förändrade. De ger teologiska tolkningar av hur 
förändring skall åstadkommas och ger tolkningar av hur människor skall 
kunna försonas med Gud, med andra människor och med sin livssituation. 
Hur ser då deras försoningsteologiska alternativ ut? På vilka förutsättningar 
grundas dessa alternativ? Och slutligen, utifrån ett närstudium av deras 

                               
11 Bland s.k. womanistiska teologer, vilka introduceras närmare i kapitel 2, finns de som 
framhåller korsets betydelse. Se exempelvis Grant, Jacquelyn: White Women’s Christ and 
Black Women’s Jesus: Feminist Christology and Womanist Response och Terrell, Joanne 
Marie: Power in the Blood? The Cross in the African American Experience. 
12 Gustaf Auléns tre huvudtyper av försoningen: den objektiva, subjektiva och den klassiska, 
diskuteras närmare i kapitel 1, men med objektiva teorier åsyftas här att Gud förändras i 
försoningsskeendet. Gud är försoningens objekt. Detta blir möjligt genom blidkning. Jesu död 
är en betalning till Gud för människans synd. Den subjektiva teorin går ut på att förändringen 
sker hos människan, kallas också ”moral influence view”, se exempelvis Schüssler Fiorenza: 
”Redemption”, s. 837. Om objektiv och subjektiv, se även Fritzson, Arne: ”En Gud som är 
god och rättfärdig”, i Andreasson: Liv och rörelse: Svenska Missionskyrkans historia och 
identitet, s. 362, samt Lindberg, Lars: ”En strid i försoningens ljus”, i Dahlén m.fl. (red.): En 
historia berättas – om missionsförbundare, s. 49. 
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respektive arbete, hur ser den försoningsteologi ut (om den alls finns) som 
faktiskt kan leda till försoning? 

Syfte, metod, problemställningar och disposition 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att belysa och kritiskt värdera 
kristen försoningsteologi, för att därigenom kunna ge ett bidrag till nutida 
utformning av försoningsteologi. 

Detta syfte skulle kunna uppfyllas på en rad olika sätt. Eftersom förso-
ningsläran är så central i kristen teologi, så behandlas den av de flesta teolo-
ger. I den här avhandlingen skall syftet uppfyllas med hjälp av två feminis-
tiska teologer. Rita Nakashima Brock och Daphne Hampson är teologer som 
på ett grundligt och kritiskt sätt har tagit sig an kristen försoningsteologi. 
Båda dessa har på olika sätt utmärkt sig i den feministteologiska strömning-
en. Rita Nakashima Brock har rönt stor uppmärksamhet för sitt arbete med 
försoningsteologi. Brock uppmärksammar bland annat metateoretiska frågor 
om språk och makt. Daphne Hampson är en inflytelserik postkristen feminis-
tisk teolog. Hampson uppmärksammar bland annat metateoretiska frågor om 
kunskap. Både Hampson och Brock framhäver försoningslärans sociala 
innehåll och relevans.  

Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock har många beröringspunk-
ter, men skiljer sig också från varandra på olika sätt. Ur denna jämförelse 
uppstår följande konkreta problemställningar: 

 
1. Hur har feministiska teologer värderat kristen försoningsteologi? 
2. Hur förhåller sig Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock 

till kristen försoningsteologi?  
3. Hur skiljer sig Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock från 

varandra vad gäller innehåll och förutsättningar för försonings-
teologi? 

4. Vilka spänningsfält visar sig i jämförelsen mellan dessa teologer 
och hur kan man positionera sig i dessa spänningsfält? 

 
I avhandlingen skall jag belysa dessa problemställningar. Jag ämnar utföra 
en kritisk innehållsanalys av Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks 
försoningsteologier. Jag beskriver såväl deras kritik som teologiska bidrag i 
en modell av försoningsteologi och analyserar den. I denna analys skall 
deras teologiska tolkningar framträda. Jag skall även utföra en förutsätt-
ningsanalys, där grundprinciper på vilka de utformar sin teologiska kritik 
och konstruktion analyseras. Här skall avgörande och genomgripande idéer 
som bestämmer profilen på deras respektive teologier framträda. I spän-
ningsfältet mellan Hampson och Brock avser jag slutligen att ge mitt eget 
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konstruktiva bidrag till såväl försoningsteologins innehåll som dess förut-
sättningar.  

Den här avhandlingen syftar därmed inte till att sätta in Daphne Hampson 
och Rita Nakashima Brock i ett mer omfattande feministteoretiskt perspek-
tiv, inte heller till att närgranska Hampsons och Brocks teoretiska influenser, 
inte heller till att ge en heltäckande beskrivning av deras respektive tänkan-
de. Jag vill i stället med hjälp av innehållsanalysen sätta Hampsons och 
Brocks teologiska tolkningar av försoningen i fokus. Med hjälp av förutsätt-
ningsanalysen skall grunder på vilka de utformar dessa försoningsteologiska 
tolkningar analyseras. 

 
Avhandlingen disponeras enligt följande: 
 
I kapitel 1 introduceras teorier och metod. 

I kapitel 2 belyses den första frågeställningen: Hur har feministiska teologer 
värderat kristen försoningsteologi? Här redovisas varför försoningsteologi 
har varit så central i feministteologisk diskussion. Ett antal feministiska och 
womanistiska teologer presenteras för att tydliggöra huvuddrag i feministisk 
diskussion och kritik av försoningen.  

I kapitel 3 och 4 belyses den andra frågeställningen, hur Daphne Hampson 
och Rita Nakashima Brock förhåller sig till kristen försoningsteologi och 
delvis den tredje frågeställningen, hur de skiljer sig från varandra vad gäller 
innehåll för försoningsteologi. Här företas innehållsanalysen utifrån en 
modell. Fokus ligger på Hampsons och Brocks kritik och konstruktion13 av 
försoningsteologi. Här analyseras också huruvida de i sin egen teologi följer 
upp eller ”löser” det som de kritiserar. I kapitel 3 presenteras deras kritik av 
kristen teologi. I kapitel 4 presenteras deras teologiska bidrag, deras kon-
struktion.  

 
I kapitel 5 belyses delvis den tredje frågeställningen, hur de skiljer sig från 
varandra vad gäller förutsättningar för försoningsteologi. Här utförs förut-
sättningsanalysen där jag analyserar grundprinciper utifrån vilka Daphne 
Hampson och Rita Nakashima Brock utformar sin teologi. Särskilt under-
söks:  
• deras kunskapsteoretiska argumentation, framför allt med avseende på hur 

den får konsekvenser för deras troslärouppfattning. 
• deras troslärouppfattning, hur de beskriver och eventuellt avgränsar den 

kristna trosläran, vad de anger som konstituerande och deras syn på den 
kristna traditionen. 

                               
13 Hur kritik och konstruktion skall förstås här, presenteras närmare i kapitel 1. Kortfattat 
åsyftar kritik deras teologiska kritik och konstruktion, deras teologiska bidrag.  
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• Deras subjektsförståelse och hur denna hör samman med deras trosläro-
uppfattning. 

I kapitel 6 belyses den fjärde och sista frågeställningen, vilka spänningsfält 
som visar sig i jämförelsen mellan dessa teologer och hur man kan positio-
nera sig i dessa spänningsfält. Här dras innehållsfrågor och dess förutsätt-
ningar samman och jag ger mitt eget bidrag till denna diskussion.  

Avgränsning och materialpresentation  

Rita Nakashima Brock  

Rita Nakashima Brock är en inflytelserik feministisk teolog som rönt stor 
uppmärksamhet för sitt arbete med försoningsteologi. Brock är ett välkänt 
namn inom den samtida feministteologiska strömningen, dock relativt opre-
senterad i en svensk kontext. Av dessa anledningar är det angeläget att 
presentera hennes teologi för svenska läsare. 

Rita Nakashima Brock föddes i Japan och flyttade som sexåring till USA. 
Hennes mor var japanska och hennes biologiske far kom från Puerto-Rico. 
Hon växte upp med sin japanska mor och amerikanske styvfar. Brock tog sin 
bachelorexamen i religion och psykologi vid Chapman University 1972, sin 
masterexamen vid Claremont Graduate University 1981 och sin doktorsgrad 
i religion och teologi vid Claremont Graduate University 1988. Hon har varit 
verksam som direktor för Women’s Studies Program vid Stephens College, 
Columbia, Missouri och som direktor för Humanities Program, Hamline 
University, St. Paul, Minnesota. Mellan 1997 och 2001 var hon verksam vid 
Harvard University där hon var direktor för Mary Ingraham Bunting Institute 
vid Radcliffe College respektive Radcliffe Fellowship Program. Efter ett par 
års ”sabbatical” för forskning och grundande av den internetbaserade organi-
sationen ”Faith Voices for the Coming Good”14 är Rita Nakashima Brock för 
närvarande verksam som direktor för den sistnämnda samt ”Visiting Scho-
lar” vid Starr King School, Berkeley, Kalifornien.  

Konfessionsmässigt tillhör Rita Nakashima Brock United Church och 
Christian Church (Disciples of Christ), kyrkor med ett starkt reformert, 
presbyterianskt drag, även om de också har ett metodistiskt och baptistiskt 
arv. Hon är engagerad i PANAAWTM (Pacific Asian and North American 
Asian Women in Theology and Ministry)15 och räknas som en av de första 

                               
14 www.faithvoices.org (2008-09-08). 
15 Se exempelvis Pui-lan, Kwok & Bundang, Rachel A. R.: ”PANAAWTM LIVES!”, Journal 
of Feminist Studies in Religion 21 (2005). 
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kvinnliga asiatamerikanska teologerna, APA (Asian Pacific American). 
Brock har varit och är styrelseledamot i ett flertal olika fredsorganisationer, 
feministiska och religiösa organisationer som EATWOT (the Ecumenical 
Association of Third World Theologians) och The Center for the Prevention 
of Sexual and Domestic Violence.  

De verk av Rita Nakashima Brock jag i första hand arbetar med är:  
Journeys by Heart: A Christology of Erotic Power (1988) som är Brocks 

avhandling. Här kritiserar Brock kristen soteriologi och kristologi i ljuset av 
lidande och inte minst övergrepp på barn. Hon utvecklar en alternativ kristo-
logi och soteriologi.  

Casting Stones: Prostitution and Liberation in Asia and the United States 
(1996) som är samförfattad av Rita Nakashima Brock och Susan Brooks 
Thistlethwaite.16 I denna bok analyseras prostitution och sexindustri, särskilt 
i USA och Sydostasien. Här utgör religionskritik och samhällskritik grunden 
för teologiska tolkningar. Alternativa vägar till helande och försoning pre-
senteras.  

Proverbs of Ashes: Violence, Redemptive Suffering and The Search for 
What Saves Us (2001) som är samförfattad av Rita Nakashima Brock och 
Rebecca Ann Parker.17 Denna bok är den mest personligt hållna av Rita 
Nakashima Brocks böcker. Hon och Parker väver personliga berättelser i 
mötet med teologiska tolkningar. Teologerna ”klagar”, liksom författaren till 
klagovisorna, över hur ”traditionella tolkningar” har skadat dem själva och 
så många andra. Utifrån egna erfarenheter och möten med offer för våld och 
övergrepp ger de alternativa tolkningar av försoning och frälsning.  

Ur boken Saving Paradise: How Christianity Traded Love of This World 
for Crucifixion and Empire (2008) samförfattad av Rita Nakashima Brock 
och Rebecca Ann Parker, använder jag de delar som under det här avhand-
lingsarbetets gång redan varit publicerade i olika tidskrifter. I denna bok, 
liksom i publicerade artiklar i anslutning till boken, analyseras konstnärliga, 
teologiska och liturgiska förskjutningar i anslutning till historiska föränd-
ringar. Teologerna lyfter fram ”paradiset” som en alternativ teologisk tema-
tik från fornkyrkan och framåt.  

Som framgått ovan är flera av Brocks huvudböcker samförfattade med 
andra teologer. När hela verket är samförfattat, som Casting Stones, hänvisar 
jag till boken som ett verk av både Brock och Thistlethwaite. När verket har 
                               
16 Susan Brooks Thistlethwaite är professor i teologi och verksam som ”president” vid 
Chicago Theological Seminary, författare och redaktör till en rad böcker, exempelvis Lift 
Every Voice: Constructing Christian Theologies from the Underside tillsammans med Mary 
Potter Engel, samt Sex, Race, and God: Christian Feminism in Black and White. 
17 Rebecca Ann Parker är professor i teologi och verksam som ”president” vid Starr King 
School, Berkeley, Kalifornien. Ur hennes produktion kan nämnas Proverbs of Ashes samt 
artikeln ”For God So Loved the World?” samförfattad med Joanne Carlson Brown i Carol J. 
Adams m.fl. (red.): Violence against Women and Children: A Christian Theological Source-
book. 
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tydligt separata delar, som i Proverbs of Ashes, används och refereras de 
delar Brock har skrivit.  

Daphne Hampson 
Daphne Hampson är professor emeritus vid St. Andrews University, Scot-
land. Hon har rönt ett stort inflytande i den samtida teologiska diskussionen. 
Valet faller på henne då hon är en inflytelserik postkristen feministisk teolog 
som också beskriver sig som just post-kristen, vilket innebär att hon ser sin 
egen ståndpunkt som självklart sprungen ur den tradition hon bär med sig. 
Hampsons teologi har inte heller i sin helhet presenterats i svensk kontext.  

Hampson inledde sin akademiska karriär som historiker. Hon skrev sin 
avhandling i modern historia vid Oxford om den tyska kyrkans konflikter 
under Tredje Riket. Därefter disputerade hon inom systematisk teologi vid 
Harvard. Hon har även en magisterexamen i kontinental filosofi vid  
Warwicks Universitet. Under 70-talet var hon mycket engagerad för kvin-
nors rätt att ordineras till präster i Church of England. Därefter tog hon 
alltmer avstånd från kristen tro. Sedan 1977 har hon varit verksam inom 
systematisk teologi vid University of St Andrews. De ämnen hon fördjupat 
sig i är kontinental filosofi, feministisk teori, systematisk teologi, postkristen 
teori, eko-feminism och feministisk spiritualitet.  

Hampsons projekt är övervägande kritiskt och tyngdpunkten i det hon 
skriver ligger på kritiken, även om hon också skriver fram sin teistiska 
teologi. Hon analyserar en rad teologer. I redogörelsen för Hampson, kom-
mer jag därför att presentera en del av receptionen och de diskussioner som 
förts av, om och med Hampson i olika akademiska artiklar och böcker. I 
detta arbete kommer jag i första hand att använda följande material av 
Hampson: 

Theology and Feminism (1990). Här presenterar Hampson för första 
gången sin postkristna teologi i bokform. Fokus ligger på en kritik av kristna 
teologiska föreställningar. En särskild tyngdpunkt har kristna feministiska 
teologers arbeten. 

After Christianity (1996). Efter reception och det Hampson uppfattar som 
en del missuppfattningar, fördjupas och vidareutvecklas här hennes post-
kristna teologi. Här introduceras också poststruktralistisk teori och en större 
tyngdpunkt ligger på den egna konstruktionen, hennes teistiska teologi.  

Swallowing a Fishbone? Feminist Theologians Debate Christianity 
(1996), en antologi med Daphne Hampson som redaktör. Sex brittiska teolo-
ger debatterar kristen tro och feminism: Sarah Coakley, Julie Hopkins, Janet 
Martin Soskice, Jane Shaw, Nicola Slee samt Daphne Hampson. Hampson är 
den enda som positionerar sig som postkristen.  

Christian Contradictions: The Structures of Lutheran and Catholic  
Thought (2001) är i huvudsak en kritisk granskning av det Hampson beskri-
ver som olika strukturer i luthersk och katolsk teologi. En bärande problema-
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tik som lyfts fram är hur kristen teologi har framställt jaget i relation till 
Gud.  

Jämförelsen Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock 
Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock är teologer som lämpar sig för 
studium i en avhandling som har till syfte att belysa och kritiskt värdera 
kristen försoningsteologi. Daphne Hampson är en av de feministiska teolo-
ger som har formulerat en tydligt postkristen position. Hampson anser att 
den kristna tron är omöjlig att bejaka av kunskapsteoretiska och feministis-
ka/etiska skäl. Som feminist kan man inte vara kristen. Rita Nakashima 
Brock har utmärkt sig i försoningsteologisk kritik och konstruktion. Hon har 
särskilt uppmärksammat frågor om makt i språk- och symbolsystem. Trots 
att Rita Nakashima Brock delar mycket av Daphne Hampsons teologiska 
kritik, kallar hon sig alltså kristen. Rita Nakashima Brock är väl medveten 
om att den kristna läran är problematisk, försoningsteologin i synnerhet, och 
betonar vikten av att ta ansvar för den på olika sätt. För Brock är det avgö-
rande var man tar sin utgångspunkt. Hon anser att om man påbörjar den 
teologiska reflektionen i mötet med barn som utsatts för våld och övergrepp, 
så krävs det en ”revolution i det teologiska tänkandet”.18 För Brock måste 
teologin ha betydelse här och nu. Hon beskriver sin teologi som del i den 
pågående reformationen.19 En intressant spänning som framträder mellan 
Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock är i deras syn på den kristna 
traditionen. Brock är kvar i den kristna traditionen, men det förutsätter att 
kristen tro och tradition är föränderlig och omtolkningsbar. Hampson vill 
lämna den kristna traditionen, men hos henne presenteras en tämligen be-
ständig kristen tro och tradition. 

Daphne Hampson är skolad i den anglosaxiska traditionen. Hon före-
språkar ett paradigmskifte och vill avslöja det ohållbara i kristen teologi. 
Hampson är en i första hand kritiskt argumenterande teolog som strävar efter 
att konstruera en teologi som inte motsäger vetenskapliga fakta. Hon knyter 
samtidigt an till såväl objekt-relationsteori, poststrukturalistik teori och 
franskt feministiskt tänkande. Hampson kan också nästan karakteriseras som 
mystiker. Brock är i jämförelse med Hampson mer konstruktiv, i betydelsen 
att hon utarbetar mer av egna teologiska tolkningar. Hennes sätt att skriva är 
ofta poetiskt och metaforiskt, något som också gör henne svår att systemati-
sera. Brock är influerad av befrielseteologiskt tänkande och anknyter, liksom 
Hampson, till objekt-relationsteori och delvis till postsstrukturalistisk teori. I 
senare texter är samhällskritiken mer framträdande och hon lägger större vikt 
vid postkolonial teori. Rita Nakashima Brock är en teolog som beskriver sig 

                               
18 Brock, i förordet till Blumentahl, David R.: Facing the Abusing God: A Theology of 
Protest, s. xi. 
19 Brock, Rita Nakashima: Journeys by Heart: A Christology of Erotic Power, s. xi. 
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som asiat-amerikan och ofta relaterar till sin japanska och buddhistiska 
bakgrund.  

Det jag finner särskilt intressant är att Hampsons kritik i långa stycken 
delas av Rita Nakashima Brock, trots att de har delvis olika utgångspunkter 
och delvis drar olika slutsatser av sin kritik. Jag jämför två tämligen olika 
teologer, en teolog från en anglosaxisk kontext och en från en asiat-
amerikansk. Det finns både styrkor och svagheter med det. Fördelarna är att 
arbeta med teologer som representerar olika kontexter, där Brock också 
relaterar till en sydostasiatisk kontext och beskriver sig som asiat-amerikan. 
Detta gör att olika kunskapstraditioner och diskussioner inom det samtida 
feministteologiska fältet får sin belysning. Det finns också likheter. Både 
Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock har aktivt bearbetat frågeställ-
ningar om möjligheten att bejaka kristen tro, även om de har dragit olika 
slutsatser av detta. De är också rörande överens i mycket av sin kritik. Därför 
är det extra intressant att analysera varför de drar olika slutsatser av den.  

Tidigare forskning 
I kapitel 2 ges ett relativt stort utrymme åt feministisk bearbetning av kristna 
försoningsteologiska tolkningar. I detta avsnitt lyfter jag fram tidigare forsk-
ning på Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock. Det finns en rad 
teologiska arbeten som på olika sätt anknyter och refererar till Daphne 
Hampson respektive Rita Nakashima Brock, inte minst när soteriologi och 
frågor om kristen tro och feminism bearbetas. Här vill jag lyfta fram arbeten 
som på ett mer genomgripande sätt tagit sig an Hampson och Brock. Jag har 
inte hittat några avhandlingar som i likhet med den här innefattar en jämfö-
rande analys av Rita Nakashima Brock och Daphne Hampson.  

I Humanity has been a Holy Thing (doktorsavhandling 1990, publicerad 
1994) analyserar Ellen Wondra både Daphne Hampson och Rita Nakashima 
Brock. Detta är ett arbete jag anknyter till längre fram i analysen. Wondra 
arbetar med kristologin och föreslår ett antal kriterier för feministisk kristo-
logi. Wondra analyserar radikala feministiska teologer som Mary Daly, 
Carol P. Christ, Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock. Hon beskriver 
både Hampson och Brock som radikala feminister, som postbibliska teolo-
ger, och låter dessa ställa kritiska frågor gentemot andra feministiska teolo-
ger som Rosemary Radford Ruether, Patricia Wilston-Kastner, Marjoree 
Hewitt Suchocki, Carter Heyward och Elizabeth A. Johnson. Wondra refere-
rar även till womanistiska teologer som Delores Williams, Jacquelyn Grant 
och Kelly D. Brown. 

Det finns ett tiotal avhandlingar som behandlar Rita Nakashima Brocks 
teologi lite mer ingående. Några avhandlingar tar särskilt fasta på Brocks 
identitetsuppfattning. Tracy Sayuki Tiemeier: Bodied Selves: A Comparative 
Theology of Asian American Women’s Identity Construction (Boston  
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College 2006) är en avhandling som jag anknyter till flera gånger i analysen 
längre fram. Tiemeier gör en komparativ analys av Rita Nakashima Brock 
och en hinduisk 800-tals poet. Tiemeier gör en ganska omfattande analys av 
Brocks begrepp heart och analyserar hennes kristologi, tolkningar av inkar-
nationen och av det erotiska. Hon analyserar även Brocks begrepp interstitial 
integrity och de förskjutningar hon anser att Brock har gjort med detta be-
grepp.  

Rachel Ann Rodrígues Bundang: Disruptive Personhood: Rethinking the 
Construction of Community and Identity in Asian/Pacific American Feminist 
Theo-ethics (Union Theological Seminary 2006) tar också fasta på Brocks 
identitetsuppfattning. Bundang beskriver Brock som den första Asiat-
Amerikanska feministiska teologen. Bundang utvecklar en teologisk etik för 
APA (Asian Pacific Americans) och tar särskilt fasta på Brocks begrepp 
interstitiality. Bundang gör en kronologisk analys av Brocks teologi. 

En annan avhandling som tar fasta på Brocks identitetsuppfattning är Kei 
Kato: Diasporic Hybridity, Hermeneutics and Christian Identity: Asian 
American Theological Voices on Diasporic Hybridity, Its Implications for 
Hermeneutics and the Question for Christian Identity (Theological Union, 
Berkerly 2006). Kato utgår från postkolonial teori, särskilt hybriditets-
begreppet och analyserar en rad asiatiska teologer där Rita Nakashima Brock 
är en av dessa. Kato använder Brocks begrepp interstitial integrity för att 
diskutera hybriditetsbegreppets betydelse för asiatamerikaners identitetsupp-
fattning. Han anknyter till ett antal byggstenar i Brocks hermeneutik.  

Tidigare avhandlingar tar särskilt fasta på Brocks begrepp eros, hennes 
analyser av sexualitet och våld mot kvinnor.  

Alyda Faber: Wounds: Theories of Violence in Theological Discourse 
(McGill University 2001) är en avhandling jag anknyter till i analysen längre 
fram. Faber analyserar teologiska tolkningar av våld. Hon analyserar filoso-
fer och teologer som René Girard, John Milbank, latinamerikanska teologer 
och ”eros-teologer” som Rita Nakashima Brock, Carter Heyward och Susan 
Brooks Thistlethwaite samt religionsfilosofen Georges Bataille.  

Julie B. Miller: Sexuality/Spirituality: Eroticised Violence and the Limita-
tions of Contemporary Eros Theology (Harvard Divinity School 2000) är 
också en avhandling jag anknyter till längre fram. Miller analyserar sexuali-
tet utifrån bland annat queer-teoretiker, feministiska teoretiker, medeltida 
kvinnliga mystiker och feministiska eros-teologer. Hon gör en genomgri-
pande analys av Rita Nakashima Brocks och Carter Heywards teologiska 
tänkande.  

Ytterligare en avhandling som tar fasta på Brocks tolkningar av det ero-
tiska är Barbara Jane Blodgett: After the Erotic: Toward a Christian Femi-
nist Sexual Ethic (Yale University 2000) Blodgett anknyter till bland andra 
erosteologer som Audre Lorde, Carter Heyward och Rita Nakashima Brock 
samt psykoanalytisk teori när hon utvecklar en etik baserad på en inkarnativ 
teologi.  
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Andra arbeten fokuserar särskilt på Rita Nakashima Brocks försonings-
teologiska tolkningar. Ett arbete jag anknyter till är Darby Kathleen Ray: 
Deceiving the Devil: Atonement, Abuse and Ransom (1998). Ray gör en 
analys av försoningsteologiska tolkningar där bland annat Rita Nakashima 
Brocks teologi analyseras.  

Clive Marsh analyserar Rita Nakashima Brocks kristologi i Christ in 
Foucus: Radical Christocentrism in Christian Theology (2005). Här är det i 
synnerhet Brocks relationella kristologi som står i fokus för analysen. Marsh 
analyserar även Friederich Schleiermacher och Walter Rauschenbusch och 
föreslår själv en ”corporative christology”. Jag anknyter till detta arbete i 
analysen längre fram.  

I Wonhee Anne Joh: Heart of the Cross: A Postcolonial Christology 
(2006) utarbetas nytolkningar av korset med hjälp av postkolonial teori, 
psykoanalytisk teori och teologiska tolkningar. Hos Rita Nakashima Brock 
hämtar Joh framför allt begreppen eros och interstitial integrity.  

Daphne Hampson är mycket uppmärksammad, inte minst inom feminist-
isk teologi. Många feministiska teologer noterar hennes kritik men är oftast 
ganska snabba att avvisa den. Exempel på teologer som bearbetar hennes 
kritik är Rosemary Radford Ruether, Carol P. Christ samt Grace M. Jantzen, 
till vilka jag kommer att anknyta i analysen längre fram. De brittiska teolo-
gerna Sarah Coakley, Julie Hopkins, Janet Martin Soskice, Jane Shaw, 
Nicola Slee har gått i direkt dialog med Hampson i Swallowing a Fishbone? 
Feminist Theologians Debate Christianity (1996). Detta är ett arbete jag 
också anknyter till i analysen längre fram. Såväl After Christiantiy, men 
särskilt Christian Contradictions20 har en bred reception.  

Några arbeten fokuserar på Daphne Hampsons kritik av försoningsteolo-
giska tolkningar.  

Arnfrídur Gudmundsdóttir har skrivit en avhandling om feministiska teo-
logiska tolkningar av korset. Daphne Hampson är en av de teologer hon 
analyserar. Gudmundsdóttir: Meeting God on the Cross: An Evaulation of 
Feminist Contributions to Christology in Light of a Theology of the Cross 
(The Lutheran School of Theology at Chicago 1995). 

I Crossing the Divide: Luther, Feminism and the Cross (2004) söker  
Deanna A. Thompson nytolkningar av den kristna försoningsläran. Hon 
jämför feministiska teologier med luthersk korsteologi. Hon analyserar 
Daphne Hampsons kritik av luthersk syndteologi, antropologi och kritik av 
kristen teologi. 

Matt Jenson gör djupgående analyser av Daphne Hampsons teologi i The 
Gravity of Sin: Augustin, Luther and Barth on Homo Incurvatus In Se 
(2007). Detta är analyser jag också anknyter till längre fram. 

                               
20 Se exempelvis Murphy, Francesca A.: ”Review Christian Contradictions”, Scottish Journal 
of Theology 48 (2005) samt Quinn, Philip L.: ”Can the Christian God Be Both My Foundation 
and My Beloved?”, Inquiry 47 (2004). 
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I svensk kontext har jag inte hittat några arbeten som på ett mer omfattan-
de sätt behandlar Rita Nakashima Brock och/eller Daphne Hampson. I 
Kvinnor talar om Jesus: En bok om feministisk kristologisk praxis (1999) 
föreslår Anne-Louise Eriksson tolkningar för en konstruktiv feministisk 
kristologi. Hon använder en empirisk studie; ett intervjumaterial utifrån tio 
kvinnliga präster och pastorer, samt ett urval av feministiska kristologiska 
tolkningar. Rita Nakashima Brocks konstruktiva kristologi används som 
exempel på feministiska kristologiska tolkningar. Eriksson introducerar även 
Daphne Hampsons postkristna feminism och diskuterar utmaningar den 
kristna traditionen ställer feministisk kristologi inför. Detta är ett arbete jag 
anknyter till i analysen längre fram. 

Ytterligare ett arbete jag anknyter till är Cristina Grenholm: Moderskap 
och kärlek: Schabloner och tankeutrymme i feministteologisk livsåskåd-
ningsreflektion (2005) Här analyseras föreställningar om moderskap.  
Grenholm använder feministisk moderskapsreflektion, teologiska tolkningar 
av Maria samt bland annat Rita Nakashima Brocks tolkningar av eros. 
Utifrån en jämförande analys av Anders Nygrens tolkningar av agape och 
Rita Nakashima Brocks och Carter Heywards tolkningar av eros, analyserar 
Grenholm tolkningar av Guds och människors kärlek. Grenholm analyserar 
även Daphne Hampson och särskilt Hampsons uppfattningar om autonomi 
och heteronomi. Grenholm utgår från begreppet ”heteronomi” när hon 
beskriver ömsesidigheten och sårbarheten i relationer mellan Gud och män-
niska. 

Mattias Martinson har analyserat Daphne Hampsons postkristna teologi i 
några av sina arbeten.21 I Postkristen teologi: Experiment och tydningsförsök 
(2007), vilken jag anknyter till i analysen längre fram, förespråkar Martinson 
en experimentell teologi där man både skall synliggöra hur kristen tro är 
sammanflätad med den västerländska kulturen och eftersträva en experimen-
tell plats utan hegemonier och totalitära anspråk.  

                               
21 Exempelvis Martinson, Mattias: ”Om identitetens makt och religionens identitet: Till 
kritiken av Peder Thaléns religionsfilosofi”, i Appelros m.fl.: Makt och religion i könsskilda 
världar: Religionsfilosofiska perspektiv.  
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1. Teori och metod 

Studium av teologiska tolkningar 
För att belysa avhandlingens frågeställningar har jag valt att företa en kritisk 
innehållsanalys och förutsättningsanalys av Daphne Hampsons och Rita 
Nakashima Brocks försoningsteologier. I innehållsanalysen skall jag beskri-
va och analysera Hampsons och Brocks kritik av kristen försoningsteologi 
och deras egna teologiska bidrag. Innehållsanalysen handlar om Hampsons 
och Brocks försoningsteologiska uppfattningar. Här skall deras teologiska 
tolkningar framträda. Jag vill lyfta fram teologiska motiv i såväl deras kritik 
som deras egen teologi.  

Med hjälp av en förutsättningsanalys skall jag klarlägga grundprinciper 
som Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock utformar sin teologi på. 
Här skall avgörande och genomgående idéer som bestämmer profilen på 
deras egen teologi och deras respektive kristendomstolkningar framträda.  

Jag avser att i såväl innehållsanalysen som förutsättningsanalysen både 
beskriva och kritiskt analysera deras teologiska tolkningar och att på slutet 
av avhandlingen även ge ett eget konstruktivt bidrag. Vad som blir föremål 
för undersökningen är därför olika tolkningsalternativ, olika ställnings-
taganden i kristen troslära. Däremot tar jag inte ställning till kristendomens 
sanningsvärde, eftersom detta inte kan avgöras vetenskapligt.  

De teologer som behandlas i avhandlingen har delvis olika utgångspunk-
ter och drar onekligen olika slutsatser kring huruvida kristen teologi är 
möjlig att bejaka eller inte. Frågor som hanterar grunderna för en kristen 
troslära och dess utformning har länge diskuterats, inte minst inom det 
ämnesområde där den här avhandlingen skrivs. Anders Jeffner har arbetat för 
en teologiförståelse som skall vara möjlig att integrera med samtidens vetan-
de om världen och med våra moraliska erfarenheter. Teologin har ingen 
skyddad plats. Den teologiska uppgiften är att utveckla och pröva olika 
troslärors rimlighet.22 Eftersom det är viktigt att kartlägga hur det teologiska 
språket fungerar, är uppgiften att alltid pröva modellerna, se till att de inte 
innehåller interna motsättningar, att religiös erfarenhet inte ersätter empiris-

                               
22 Se exempelvis Jeffner, Anders: Vägar till teologi, samt Theology and Integration: Four 
Essays in Philosophical Theology. 
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ka fakta, samt att ett etiskt kriterium införs.23 Mattias Martinson och Thomas 
Ekstrand har fortsatt diskussionen om teologins både kritiska och konstrukti-
va funktion.24 Att tolkningar av kristen tradition och bibeltext inte är ”goda” 
eller ”oskyldiga”, är något Annika Borg inom samma ämnesområde poäng-
terar. Hon förespråkar en hermeneutisk metod, ”misstänksamhetens herme-
neutik”, som handlar om att ”avslöja underliggande koder eller förutsätt-
ningar i såväl text som tolkning, undersöka perspektiv och värderingar”.25 I 
det teologiska arbetet är det viktigt att exempelvis ställa sig frågor om huru-
vida kvinnor har uteslutits ur texter och tolkningar och att undersöka huru-
vida kvinnors erfarenheter finns representerade i dessa texter och tolkningar.  

I denna forskningstradition skrivs den här avhandlingen. I linje med ovan-
stående forskare menar jag att teologier och grunder på vilka de utformas 
måste granskas kritiskt. Jag menar också att tolkningar av kristen tradition 
inte kan betraktas som ”goda” eller ”oskyldiga”.  

Jag avser således att granska Hampsons och Brocks teologiska tolkningar 
kritiskt och ämnar också att på slutet av avhandlingen ge förslag på kon-
struktiv utformning av försoningsteologi. En ledstjärna för mitt arbete är att 
tolkningar skall framställas så trovärdigt som möjligt i den aktuella sociala 
och kulturella situationen.26 Mina anspråk är dock begränsade. De konstruk-
tiva bidrag jag ger i slutkapitlet har inga anspråk på dogmatisk fullständig-
het, absolut giltighet eller absolut sanning. Bidragen har en närmast hypote-
tisk karaktär, i linje med den syn på mellanrummet som jag kommer att 
föreslå och utveckla i kapitel 6. Mellanrummet beskrivs som platsen där 
tolkning sker. Det är en experimentell och kritiskt prövande plats. På en 
sådan plats finns inga fasta avgränsningar gentemot vilka stabila positioner 
och universella anspråk kan tas. Mellanrum beskrivs också som platser på 
gränsen där marginaliserade röster skall kunna inkluderas. 

Innehållsanalys 
I presentationen av Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks teologis-
ka kritik (kapitel 3) och egna teologiska tolkningar (kapitel 4) kommer jag 
att följa en modell av försoningsteologi. Denna modell blir strukturerande 
för innehållsanalysen. Jag kommer även att introducera och ta ställning till 
delar av receptionen av Hampson och Brock och efterhand presentera och 
introducera teorier på vilka Hampson och Brock baserar sina teologier. 

                               
23 Jeffner, Anders: ”Teologin inför vetenskapens utmaningar”, i Eilert m.fl.: Modern Svensk 
Teologi: Strömningar och perspektivskiften under 1900-talet, s. 180f.  
24 Se exempelvis Ekstrand, Thomas & Martinson, Mattias: Tro och Tvivel: Systematiska 
reflektioner över kristen tro, ss. 14–22, 25. 
25 Borg, Annika: Kön och bibeltolkning: En undersökning av hur Nya Testamentets brevtexter 
om kvinnors underordning tolkats i bibelvetenskapliga kommentarer under 1900-talet, s. 68. 
26 Jfr Jeffner: ”Teologin inför vetenskapens utmaningar”, s. 136. 
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Urvalet av reception och teorier bestäms av de teologiska tolkningar och 
motiv som framträder i presentationen utifrån modellen.  

Innehållsanalysen utgörs således av olika skikt. Dels teologernas teolo-
giska kritik och egna tolkningar, dels ett urval av receptionen, dels teorier på 
vilka Hampson och Brock baserar sina teologier, dels mina tolkningar av 
såväl Hamspons som Brocks teologier och teorier på vilka de baserar sin 
teologiska tolkning samt receptionen av dem.  

Kristen försoningslära 
Ofta har man i teologihistorien sökt begrepp och modeller för att lyfta fram 
olika motiv i den kristna försoningsläran. Den svenska teologen Gustaf 
Aulén har haft stort inflytande med sina tre modeller; den dramatis-
ka/klassiska, den objektiva/latinska samt den subjektiva försoningsläran. Hur 
begreppen objektiv och subjektiv skall uppfattas är omdiskuterat. Begreppen 
kan dels hänsyfta yttre eller inre skeenden, dels Gud som försoningens 
objekt eller subjekt.27 Aulén diskuterar objektiv och subjektiv i bemärkelsen 
inre och yttre skeenden. Auléns teorier har inte stått oemotsagda. Man har 
framhållit att det inte går att avgränsa modeller på detta sätt utan att teorier 
ofta överlappar varandra, samt att han själv är tydligt partisk för den drama-
tiska/klassiska.28 Hans modeller används dock fortfarande i samtida teologi 
som modeller att utgå från, ta spjärn emot, vederlägga eller argumentera för.  

Modellerna kan sammanfattas som svar på frågan: ”Vari ligger hindret för 
gemenskap mellan Gud och människa?”29 I den dramatiska, klassiska för-
soningsläran, som Aulén uttrycker det, ligger hindret utanför både Gud och 
människa, nämligen i synden, döden och djävulen.30 Försoningen innebär att 
dessa makter besegras. Kamp-seger-motivet är centralt. Gud går själv in 
under syndens och dödens villkor, kämpar med de fientliga makterna och för 
till seger. Aulén menar att den gudomliga kärleken driver handlingen. Det 
finns ingen blidkning. Gud själv försonar världen med sig själv. Gud är 
samtidigt den som försonar och försonas. Kristus framstår som segraren, 
Christus Victor. Aulén menar att i denna försoningslära är Jesu död ett led i 
”en omfattande segergärning”.31 Med andra ord är Jesu försoningsgärning 

                               
27 Lars Lindberg menar att denna sammanblandning har bidragit till missriktad kritik mot P.P. 
Waldenströms försoningslära. Waldenströms försoningslära beskrivs som subjektiv med 
avseende på inre skeenden, när han enligt Lindberg, beskriver yttre skeenden, att försoningen 
är nödvändig. Dock är Gud subjekt i försoningen. Se Lindberg: ”En strid i försoningens ljus”, 
ss. 48–50. 
28 För en diskussion om detta, se exempelvis Boersma, Hans: Violence, Hospitality and the 
Cross: Reappropriating the Atonement Tradition, ss. 181–187. 
29 Jfr Bråkenhielm, Carl Reinhold: ”Frälsningsmotiv i nutida film”, i Martinson (red.): 
Mänsklig frälsning, s. 147. 
30 Aulén, Gustaf: Den kristna försoningstanken: Huvudtyper och brytningar, s. 25. 
31 Aulén: Den kristna försoningstanken, s. 154. 
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vidare än hans död. Representanter för denna försoningslära är, enligt Aulén, 
bland annat kyrkofadern Irenaeus och reformatorn Martin Luther. 

Ur denna dramatiska försoningslära utvecklades den objektiva/latinska. 
Här ligger hindret för gemenskapen mellan Gud och människa i första hand 
hos Gud. Guds rättfärdighet är kränkt genom människornas synd och den 
måste försonas om en gemenskap skall bli möjlig mellan Gud och människa. 
Det är endast Gud själv som kan försona denna kränkning. Denna förso-
ningslära växte fram ut botläran. Begreppen satisfactio, gottgörelse och 
meritum, som uttrycker de gärningar som går utöver de nödvändiga, är 
centrala. Tertullianus är en av representanterna. Kristus genomför en över-
skjutande förtjänst som lämnas åt Gud som ersättning.32 Den latinska förso-
ningsläran nådde sin höjdpunkt i Anselm av Canteburys försoningslära och 
kallas också ibland den ”anselmska försoningsläran”. Anselm hävdade, 
enligt Aulén, att människorna måste lämna satisfaktion eftersom de är syndi-
ga, men att den gudomliga rätten kräver en oändlig satisfaktion som kom-
pensation.33 Då människorna inte kan lämna tillräcklig gottgörelse för att 
tillgodose Guds kränkta ära, måste Gud bli människa. Detta är, enligt Aulén, 
också det svar Anselm av Cantebury ger på frågan varför Gud blev männi-
ska, Cur deus homo. Jesus blir den som lämnar tillräcklig gottgörelse, en 
synd- och skuldfri människa som offrar sig åt Gud. Detta innebär en över-
skjutande merit som människorna genom tro kan få del i. Aulén menar att i 
denna försoningslära ligger tonvikten på Jesu död och i föreställningen om 
döden som ett satisfaktoriskt offer.34  

I den subjektiva försoningsläran, ligger hindret mellan Gud och människa 
i första hand hos människan. Den medeltida teologen Abelard är en av de 
välkända representanterna. Enligt Aulén motsatte sig Abelard tanken på 
dualism och gottgörelse och att försoningen har med djävulen att göra. I 
Auléns tolkning blir Kristus hos Abelard närmast en förebild och lärare. 
Kristus uppväcker genkärlek hos människorna och denna kärlek är den 
grund varpå försoning och förlåtelse vilar.35  

Det finns en rad andra sätt att avgränsa kristna försoningsläror. Teologen 
Alister E. McGrath menar att innebörden av korset och uppståndelsen kan 
grupperas kring några centrala teman. Den första tematik han anger rör 
offertanken där man framhåller Jesu död som ett offer. Denna kan samman-
kopplas med en sakramental förståelse av Kristi verk, där Jesus förstås som 
profet, präst och kung. I protestantiska teologier har denna sakramentala 
förståelse varit central, även om mer metaforiska tolkningar haft stort ge-
nomslag sedan upplysningen.36 För det andra finner han en tematik runt 
Christus Victor. Där betonar man den seger Kristus vann över synd, död och 
                               
32 Aulén: Den kristna försoningstanken, s. 142f. 
33 Aulén: Den kristna försoningstanken, s. 244. 
34 Aulén: Den kristna försoningstanken, ss. 149–154. 
35 Aulén: Den kristna försoningstanken, s. 164f. 
36 McGrath: ”Soteriology”, s. 617f. 
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Satan genom kors och uppståndelse. För det tredje urskiljer han mer rättsliga 
motiv. Där ser man Jesus död som den förutsättning Gud kräver för att 
kunna förlåta synder. Jesus kan antingen skildras som representant för 
mänskligheten, Jesu lydnad poängteras och man anser att Jesu död ger en 
merit som de troende kan tillgodoräkna sig. Eller så framhävs att de troende 
deltar genom tro i den uppståndne Kristus och kan få del av de förtjänster 
hans död innebar. Jesus framställs också som ställföreträdare. Han dör i 
mänsklighetens ställe och hans rättfärdighet tillfaller de troende. Enligt 
MacGrath har denna tanketradition sedan upplysningen alltmer ifrågasatts. 
Arvsynden kom att ses som alltmer problematisk, föreställningar om gottgö-
relse, även föreställningar om ställföreträdande offer har ifrågasatts allt 
mer.37 För det fjärde kan man urskilja en mer förebildlig tematik – man ser 
Jesus och korshändelsen som en demonstration av Guds kärlek. Korshändel-
sen påverkar inte Gud utan dess värde ligger i hur det påverkar människor. 
Korset kan representera ett offer såtillvida att det visar hur Jesus frivilligt 
gav sitt liv. Korset handlar då mer om inspiration och uppmuntran. Jesus är 
ett moraliskt exempel och kan även beskrivas som martyr.38  

Försoningsteologisk modell 
I begreppet försoning ryms grundläggande föreställningar om återupprättad 
fred, harmoni och återupprättade relationer.39 Med teologi som uttryck för ett 
lärosystem, menas i den här avhandlingen tolkningar av Gud, människans 
situation och förhållande till Gud. Teologi om försoningen innefattar i den 
här avhandlingen tolkningar av Gud och människa, relationer mellan männi-
skor och mellan människor och Gud, samt tolkningar av var Gud är och om 
vem Gud är i ljuset av det fortsatta lidande världen bevittnar.40 

Den modell jag skall använda presenteras nedan, bild 1. Modellen beskri-
ver hur försoningsteologi definieras i avhandlingen och uttrycker den metod 
jag valt för att utföra innehållsanalysen, presentera och analysera Daphne 

                               
37 McGrath: ”Soteriology”, s. 620. 
38 McGrath: ”Soteriology”, s. 623. 
39 ”Reconciliation means the restoration of a good relationship between enemies. In order to 
achieve this good relationship in the confrontation of God and man, it is necessary that the 
factors which produce the enmity be removed.” Brown, Colin (red.): The New International 
Dictionary of New Testament Theology vol 3, s. 145f. Christofer Seitz beskriver försoning 
som ”coming to rest, the settling of accounts, the making of peace between God and human-
ity, including creation itself”. Seitz: ”Reconciliation and Plain Sense Witness of Scripture”, i 
Davis m.fl. (red.): The Redemption: An Interdisciplinary Symposium on Christ as Redeemer, 
s. 27. I teologiska tolkningar brukar försoning (reconciliation) hänföras från de grekiska 
termerna hilasterion och katallass�, vilka båda kan tolkas relationellt, se Brown (red.): The 
New International Dictionary of New Testament Theology vol 3, ss. 161f, 167f. samt Kittel, 
Gerhard (red.): Theological Dictionary of the New Testament vol I, s. 255f och vol III, ss. 
317–323. Se mer nedan under försoningsteologisk modell.  
40 Med ”Gud” åsyftas tolkningar av Gud. Jag tar inte ställning till frågan om Guds existens. Se 
mer i kapitel 6. 
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Hampsons och Rita Nakashima Brocks kritik av kristen teologi och deras 
egna bidrag. Försoningsteologi framställs som en ”övergång” ”från” ”till”, 
där frågan om vad som möjliggör övergången är central. I den kristna teolo-
gin har detta angetts som försoningsläror.41 Begreppet ”försoning” används i 
avhandlingen dels som uttryck för vad begreppet som sådant åsyftar; åter-
upprättade relationer, fred och harmoni, dels som uttryck för själva ”över-
gången”; hur försoning sker.  

Modellen (bild 1) kan jämföras med hur teologen Lars Thunberg i sin bok 
Det saliga bytet: Frälsningsschema och frälsarbild i teologihistorien beskri-
ver frälsningsmotiv i teologihistorien. Han använder begreppen ”från”, 
”genom” och ”till” som en modell för frälsningen.42 Teologen Darby Kathle-
en Ray beskriver ”från” och ”till” som frälsning och själva ”övergången” 
som försoning. Ray beskriver frälsningsläror som ett ”från” och ”till” där 
frälsning åsyftar räddning från det onda. Frälsning innebär befrielse från 
exempelvis slaveri och förtryck till frihet, helhet och jämlikhet. Enligt henne 
uttrycker försoningsläror om och hur människor kan frälsas från ondska och 
bli försonade med världen.43  

I likhet med Ray menar jag att läran om frälsningen, soteriologin, kan be-
skrivas som ett ”från” och ”till”.44 ”Från” inrymmer det man skall frälsas 
ifrån, vilket i kristen teologi har beskrivits som bland annat synd, slaveri, 
död, lag, ondska, djävul och förtryck. Det man skall frälsas ”till” har beskri-
vits som evigt liv, frihet, gudomligt barnaskap, befrielse, ljus och liv.45 
Frälsningsteologi uttrycker således att ”från” löses, att övergången ”från” 
”till” sker. Försoningsteologi uttrycker hur detta löses, hur övergången 
”från” ”till” sker.46  

Hela schemat beskrivs dock här som försoningsteologi, eftersom avhand-
lingen särskilt fokuserar på vad som möjliggör ”övergången”. Skäl återfinns 
också i att föreställningar om frälsning och försoning ofta är sammanvävd. 
När teologen Francis Schüssler Fiorenza diskuterar frälsning och försoning 

                               
41 Se exempelvis Schüssler Fiorenza: ”Redemption”, s. 837. Se även Ray, Darby Kathleen: 
Deceiving the Devil: Atonement, Abuse and Ransom, s. 6. 
42 Thunberg, Lars: Det saliga bytet: Frälsningsschema och frälsarbild i teologihistorien. En 
liknande uppställning för just frälsningen använder Ekstrand & Martinson i Tro och Tvivel, s. 
119. 
43 Ray: Deceiving the Devil, s. 6.  
44 Frälsning uppfattas i den meningen som ett vidare begrepp än försoning. Frälsning hänsyf-
tar en individuell omvändelseupplevelse och räddning eller befrielse från det onda i tillvaron i 
stort. Persson, Per-Erik: ”Frälsning”, Nationalencyklopedin. Soteriologi innefattar därmed ett 
bredare fält än försoningsteologi, nämligen hur frälsningen (som är ett vidare begrepp än 
försoning) sker och vad frälsningen innefattar. Detta innefattar också ofta en framtidsinrikt-
ning. Man kan tala om kommande frälsning, men inte kommande försoning. Se exempelvis 
O’Collins, Gerald: ”Redemption: Some Crucial Issues”, i Davis m.fl. (red.): The Redemption, 
s. 5, not 4. 
45 Schüssler Fiorenza: ”Redemption”, s. 837. 
46 Gerald O’Collins hävdar liknande; genom försoningen (atonement) sker frälsningen. 
O’Collins: ”Redemption: Some Crucial Issues”, s. 5. 
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använder han begreppet redemption (befrielse, friköpande, återlösning). 
Fiorenza menar att redemption kan tolkas som en befriande övergång från ett 
tillstånd till ett annat. Han beskriver redemption som en process där en 
förändring äger rum. Denna förändring har framställts på olika sätt genom 
den kristna traditionen. En mängd olika begrepp har använts för att beskriva 
tillstånden och övergången dem emellan. Fiorenza menar att tre engelska 
termer; atonement (gottgörelse, försoning, med den engelska bokstavliga 
innebörden ”bli-ett-med”), reconciliation (försoning, förlikning) och salva-
tion (frälsning, räddning), är relaterade till redemption (befrielse, friköpande, 
återlösning).47 Fiorenza anser att samtliga termer går att förstå som övergång 
från ett tillstånd till ett annat. I sin beskrivning av redemption anser jag att 
han innefattar det vi på svenska brukar beskriva som försoning. När han 
diskuterar det vi brukar benämna objektiv och subjektiv försoningslära, 
använder han exempelvis begreppet.48 Andra teologer menar att begreppet 
redemption ofta används ekvivalent med atonement och salvation även om 
atonement egentligen är ett smalare begrepp än salvation och redemption.49  

Det som är intressant för den här avhandlingen är att Fiorenza alltså anser 
att samtliga termer refererar till en övergång från ett tillstånd till ett annat. 
Eftersom försoningsteologi här uttrycker hur övergången ”från” ”till” sker, 
går den inte att skilja ur från soteriologin. Därför behandlas även soteriolo-
gin inom denna modell, vilket också innefattar kristologin. Detta eftersom 

                               
47 Schüssler Fiorenza: ”Redemption”, s. 836f. Dessa begrepp är, som jag visat, ofta samman-
vävda och tolkas på olika sätt där olika grundbegrepp översätts. I Brown, Colin (red.): The 
New International Dictionary of New Testament Theology vol 3 diskuteras under reconcilia-
tion begreppen restoration, propitiation samt atonement (s. 145f). Reconciliation beskrivs 
som återupprättade relationer. För att detta skall kunna uppnås mellan Gud och människa, så 
behöver orsaken till det som åsamkar fiendskapen utplånas. Detta sker genom atonement. De 
grekiska termer som används är hilaskomai; ett begrepp hämtat från den kultiska verkligheten 
som uttrycker syndborttagande, katallass�; en relationell term som uttryck för att bli försonad 
eller att försona samt apokatastasis; som uttryck för återställelse, återupprättande (s. 145f). 
Under reconciliation görs distinktioner mellan propitiation (blidkande, försonande), där 
handlingen riktas mot den förorättade, och expiation (soning, soningsoffer), där handlingen 
riktas mot det som har orsakat den förstörda relationen (s. 151). Under redemption diskuteras 
lösen, befrielse samt frälsning.: ”Redemption, Loose, Ransom, Deliverance, Release, Salva-
tion, Saviour”, i Brown, Colin (red.): The New International Dictionary of New Testament 
Theology vol 3, s. 177. Här används de grekiska termerna ly� och dess olika former vilket 
uttrycker frisätta, lösen (s. 180), rhyomai som översätts som befria, frälsa, bevara/skydda (s. 
200), samt s�z�; frälsa, skydda, bevara, rädda och befria (s. 205). 
48 Schüssler Fiorenza: ”Redemption”, s. 837. 
49 ”Theological reflection on redemption (or atonement and salvation, as it is often called) 
could be…” i Davis, Stephen T & Kendall, Daniel & O’Collins, Gerald: ”Preface” i Davis 
m.fl. (red.): The Redemption. Jämför Alister McGrath som menar att begreppet soteriologi 
traditionellt framställts som försoningsteorier. Han menar att soteriologin innefattar två 
områden, dels frågor om hur frälsningen är möjlig, särskilt hur det relaterar till Jesu Kristi 
historia, och dels hur frälsningen kan tolkas. McGrath: ”Soteriology”, s. 616. John Hick 
argumenterar tvärtom för att begreppet atonement skall tolkas som salvation. Hick, John: The 
Metaphor of Cod Incarnate, s. 113. 
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soteriologin; läran om frälsningen i kristen teologi, är knuten till kristologin; 
läran om frälsaren. 

Modellen fungerar också i analysen av teologerna. Både Daphne  
Hampson och Rita Nakashima Brock har en relationell grundsyn och efter-
strävar i sin teologi återupprättade relationer. Båda har en lära om Gud och 
båda beskriver en ”övergång” ”från” ”till”. De beskriver tillstånd (från) som 
skall förändras (övergång) till något annat (till). Rent översättningsmässigt 
skrivs frälsning när teologerna skriver salvation. När de skriver redemption, 
skrivs frälsning/försoning (eftersom begreppen ofta används ekvivalent). När 
de skriver reconciliation eller atonement skrivs försoning.  
 
 

 
Bild 1. Försoningsteologisk modell 
 
Den här modellen synliggör att övergången, förändringen och hur den sker, 
måste relatera till såväl ”från” som ”till” och beskrivas konsistent gentemot 
det som uttrycks under dessa punkter.50 Modellen förutsätter också att det 
finns en rörelse ”från” ”till”. ”Till” måste motsvara ”från”. För att granska 
och förstå Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks teologi följs 
modellen när deras kritik (kapitel 3) och deras konstruktion (kapitel 4) 
presenteras. Jag kommer att systematisera Daphne Hampsons och Rita 
Nakashima Brocks teologi med hjälp av denna modell. Innehållsanalysen 
syftar både till att beskriva deras kritik och konstruktion samt att analysera 
den. Analysen utgörs av en kritisk granskning framför allt med avseende på 
intern konsistens. Jag undersöker hur deras konstruktion förhåller sig till 
deras kritik samt huruvida deras konstruktion av från–övergång–till beskrivs 
konsistent. Ett särskilt fokus ligger på hur de hanterar dikotomier. Hur dessa 
förstås och används, introduceras nedan under ”Dikotomier”. Denna metod 
innebär samtidigt att en rad frågor inte kommer att behandlas. Innehållsstu-
diet åsyftar exempelvis inte någon exegetisk prövning, inte heller någon 
närgranskning av samtliga motiv inom modellen. Det är modellen från–
övergång–till som står i fokus. 

                               
50 Liknande hävdar Darby Kathleen Ray som menar att försoningsläran måste framställas 
konsistent gentemot det som frälsningsläran uttrycker, det som här anges som ”från” ”till”. 
Ray: Deceiving the Devil, s. 54f. 
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Till innehållsstudiet i modellen behöver jag även ta hjälp av ytterligare 
begrepp. Under ”Frågor och motiv” introduceras några av dessa, liksom 
under ”Andra centrala begrepp”, sist i detta kapitel.  

Frågor och motiv 
Som jag redan klargjort, skall försoningsteologi tolkas som en övergång 
”från” ”till”, där särskilt frågan om vad som möjliggör övergången står i 
fokus. I teologihistorien har detta angetts som försoningsläror.  

Till modellen från–övergång–till kan en rad frågor ställas, något som inte 
minst sker inom feministisk teologi. Exempel på dessa frågor är vad som 
möjliggör övergången. Anser man att det är Jesu död och uppståndelse på 
korset som möjliggör den? Teologer har genom tiderna gett en rad svar på 
vilken roll Jesus och korset har i denna övergång. Jag har inledningsvis i 
detta kapitel, med bland annat hänvisningar till Gustaf Auléns modeller, 
angett några olika tolkningar av Jesu roll i övergången. Jesus har tolkats som 
lärare, moralisk influens, som kämpe och segrare (Christus Victor), som 
gottgörelse och som syndabock.51 Tolkningar av korset har också givits olika 
innebörd. Teologer har med korset menat det som hände med Jesus eller 
Jesu lidande och/eller lidandet i bredare bemärkelse. Anser man då att det är 
denna korshändelse, uppståndelsen inberäknad, som konstituerar själva 
övergången? Tolkar teologer i så fall korset som illustrerande eller konstitue-
rande? Alltså: menar de att korset och det som hände med Jesus illustrerar 
något som redan är fallet, Guds frälsande vilja eller menar de att det skapas 
något radikalt nytt genom själva korshändelsen? Förändras Gud? Följdfrågor 
till det är varför de anser att Jesus dödades? Dödades Jesus för att Gud ville 
det, för att den romerska ockupationsmakten ville det, för att det judiska 
rådet ville det, för att han själv på grund av religiösa föreställningar kan ha 
framtvingat det eller av någon annan anledning? Vem är egentligen ansvarig 
för Jesu död? En rad försoningsläror uttrycker att Jesu död var Guds vilja i 
någon mening och därmed måste Gud beskrivas som ansvarig. Vem är då 
Gud? Hur tolkas Gud? Tolkas Gud som subjekt eller objekt för försoningen? 
Om man inte anser att det är korset, Jesu död och uppståndelse som möjlig-
gör övergången, vad är det då? Vilken roll spelar människan i denna över-
gång? Framställs hon som aktiv eller passiv? Har hon att ta emot och bejaka 
försoningshändelsen eller är hon medansvarig för dess förverkligande? 

Frågor kan också ställas kring var övergången sker? Anser teologer att 
övergången sker i den konkreta historien, vid en bestämd tidpunkt och 
därmed snarast skall tolkas som en historisk avgränsbar händelse föranledd 
av exempelvis politisk orolighet? Eller anser de att den primärt sker på en 
överjordisk nivå, där man visserligen framhåller Jesu faktiska död här på 

                               
51 Se exempelvis Peters, Ted: ”Six Ways of Salvation: How Does Jesus Save?”, Dialog: A 
Journal of Theology 45 (2006). 
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jorden, men innebörden i döden ges i en överjordisk verklighet. Det sker 
någon form av kosmiskt utbyte. Anser man att övergången sker partikulärt, 
en gång för alla, eller att den är något som upprepas i nya miljöer och vid 
olika tidpunkter?  

På samma sätt kan en rad frågor ställas till begreppen ”från” och ”till”. 
Tolkar teologer ”från” i första hand i horisontella termer, i bemärkelsen att 
det rör mellanmänskliga relationer som exempelvis trasiga relationer mellan 
människor, eller tolkar de det i vertikala termer, i bemärkelsen att det rör 
relationer mellan Gud och människa. Kanske tolkas ”från” främst i ”andliga” 
termer. Människan är från födseln syndig och behöver frälsning av Gud. 
”Från” kanske tolkas i politiska eller existentiella termer, det kännetecknas 
kanske av politiskt förtryck människor lever under, kanhända av psykologis-
ka eller relationella skador människor bär med sig från sin barndom och 
uppväxt eller av den existentiella ensamhet människor erfar? Hur framställs 
människan? Vilken antropologi anges? Räknar man med arvsynd, hur  
beskrivs synd och skuld?  

Hur tolkas ”till”? Tolkas ”till” i första hand i horisontella eller vertikala 
termer, tolkas det immanent eller transcendent, som något som kan bli 
verkligt här och nu eller i det kommande livet? Tolkas ”till” i existentiella 
eller politiska termer?  

Samtliga dessa frågor kommer inte att explicit behandlas i avhandlingen. 
Frågorna kommer att koncentreras runt en rad teologiska motiv som förso-
ningsteologi innefattar: gudsbild, antropologi, synd, skuld, frälsning, förlå-
telse, soteriologi och kristologi. Dessa motiv redovisas i kapitel 3 och 4 där 
innehållsanalysen företas. Vissa av frågorna kommer också att direkt appli-
ceras i kapitel 3 där Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks kritik av 
kristen försoningsteologi presenteras, frågor till vilka jag återknyter i efter-
följande kapitel. Frågorna kommer också att sammanfattas och besvaras 
utifrån Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks teologi, i slutet av 
kapitel 4. 

Dikotomier  
I innehållsanalysen av Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock fram-
träder dikotomier som en återkommande punkt för bearbetning och kritik. 
Jag visar i kapitel 3 och 4 hur de kritiserar dikotomier och analyserar hur de 
själva hanterar dikotomier. Dikotomier skall här uppfattas som uttryck för 
motsatser. Den feministiska teoretikern Raia Prokhovniks skildringar av 
dikotomier är klargörande för analysen – hon betraktar dikotomier som 
fixerade, stabila motsättningar. Det finns ett antingen/eller-tänkande knutet 
till dikotomier. Hon anser också att värderingar knyts till dikotomier där den 
ena sidan värderas som rätt och den andra som fel. Det finns sålunda en 
hierarki knuten till dikotomier. Dualismer uppfattar hon som ett mer värde-
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neutralt uttryck för motstående principer.52 Som alternativ till dikotomier 
föreslår Raia Prokhovnik ett relationellt- och både/och-tänkande. Ett relatio-
nellt tänkande innefattar tvetydigheter och ambivalenser.53  

Den svenska historikern Yvonne Hirdman menar att det ända sedan 400-
talet har funnits ett dikotomt sätt att tänka kring män och kvinnor. Under det 
mest primära paret ”man” och ”kvinna” inordnades andra strukturer.  

 
 HAN HON 
 Liv Död 
 Ljus Mörker 
 Kraft Svaghet 
 Ande Materia 
 Ren Oren 

 
Hirdman anser att genus utgörs av isärhållning, skillnaden mellan könen.54 
Mannen är norm och kvinnan avvikande.55 Hon menar att kön spelar en 
primär roll i ordnandet av världen. Dels för att ordningen är formad av män, 
dels för att allt som ordnas kan få genus. Hirdman menar att ett hierarkiskt, 
isärhållande och stabilt genusmönster ligger till grund för allt socialt och 
kulturellt liv.56  

Den feministiska teologen Grace M. Jantzen hävdar i likhet med detta att 
hierarkiska dikotomier är konstituerande för den västerländska symbolik i 
vilken vi är formade. Dikotomier underbygger också en dualistisk57 symbo-
lik. Kvinnor har bedömts utifrån sina reproduktiva funktioner, förknippats 
med materia, det onda och kaotiska, medan män har förknippats med förnuft, 
ande och form. I judisk och kristen platonism sammanfördes det gudomliga 
med ande, godhet, maskulinitet och det jordiska sammanfördes med materia, 
kaos, det kvinnliga.58 Teologen Lisa Isherwood poängterar att listan av 
dualismer och dikotomier kan göras hur lång som helst och lyfter förutom 
ovan nämnda fram dikotomier som vit-svart och heterosexuell-homosexuell. 
Isherwood anser att den kristna historien har tolkats i dessa dikotoma möns-
ter, vilket har fått särskilt svåra konsekvenser för kvinnor och kvinnors 
kroppar. Kvinnor har fått representera allt som mänskligheten behöver 
frälsas ifrån, som kropp och natur. Isherwood anser att feministiska teologer 

                               
52 Prokhovnik, Raia: Rational Woman: A Feminist Critique of Dichotomy, ss. 22–42.  
53 Prokhovnik: Rational Woman, ss. 42–54.  
54 Hirdman,Ywonne: Genus: Om det stabilas föränderliga former, s. 35f. 
55 Hirdman: Genus, s. 59. 
56 Hirdman: Genus, ss. 71–75. 
57 Dualism tolkas då som en metafysik term. 
58 Jantzen, Grace M.: Becoming Divine: Towards a Feminist Philosophy of Religion, s. 266f. 
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kan angripa dualistiska och dikotoma mönster genom att ta sig an den kristna 
inkarnationstanken.59  

Det finns även feministiska teoretiker som vänder sig mot ”naiva” försök 
att bryta med dikotomier.60 Teologen Kathleen M. Sands, till vilken jag 
kommer att anknyta flera gånger i analysen, kritiserar feministiska teologer 
för att vidmakthålla dikotomier och ett dualistiskt tänkande. Sands anser att 
många feministiska teologer inte varit tillräckligt uppmärksamma på rationa-
lism och mönster i sitt eget tänkande. Hon anser att feministiska teologer i 
sin kritik av metafysisk dualism vidmakthåller etiska dualismer, vilka upp-
höjs till metafysisk status.61  

Framträdande i feministisk teori och teologi, är ambitionen att synliggöra 
dikotomier, avslöja dessa, visa hur de har varit behäftade med värdering. 
Ibland finns en vilja att bibehålla dikotomier, dock frigöra dem från över-
underordning, ibland finns en ambition att upphäva dikotomier och ibland en 
avsikt att förbinda dem. Jag kommer att visa hur Daphne Hampson och Rita 
Nakashima Brock hanterar dikotomier. 

Sammanfattningsvis: I kapitel 3 och 4 redovisar jag Daphne Hampsons 
och Rita Nakashima Brocks kritik av kristen försoningsteologi och deras 
egna tolkningar. I genomgången följs den ovan redovisade modellen från–
övergång–till. I kapitel 3 och 4 skall Hampsons och Brocks teologiska tolk-
ningar framträda, både deras kritik och konstruktion. Båda dessa kapitel är i 
långa stycken beskrivande där Hampsons och Brocks teologiska uppfatt-
ningar skall stå i förgrunden. I analysen av teologiska tolkningar i modellen, 
används begrepp som presenterades under ”kristen försoningslära” ovan där 
särskilt ”objektiv” och ”subjektiv” och dess olika innebörder uppmärksam-
mas. Jag kommer att anknyta till några av de ”frågor och motiv” som presen-
terades därefter. I innehållsanalysen blir även dikotomier en återkommande 
punkt för bearbetning och analys. Jag avser att granska Hampsons och 
Brocks teologi kritiskt framför allt med avseende på intern konsistens.  

I kapitel 5 fördjupas grundläggande principer utifrån vilka deras teologi 
utformas. Detta görs genom den ”förutsättningsanalys” som introduceras nu. 

                               
59 ”…a concept that declares the full flourishing/redemption of all…” Isherwood, Lisa: ”The 
Embodiment of Feminist Liberation: The Spiralling of Incarnation”, Feminist Theology 12 
(2004), s. 142. Jag återkommer till Isherwoods resonemang i kapitel 6. 
60 Den feministiska filosofen Pamela Sue Anderson kritiserar exempelvis feminister som 
Jantzen för att i sin kritik av dikotomier mellan etik och epistemologi, alltför enkelt förespråka 
etiken framför epistemologin. Anderson, Pamela Sue: ”An Epistemological-Ethical Ap-
proach”, i Anderson m.fl. (red.): Feminist Philosophy of Religion, s. 87. 
61 Sands, Kathleen M.: Escape from Paradise: Evil and Tragedy in Feminist Theology, ss. 
46f, 77, 89, 105. 
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Förutsättningsanalys 
På vilka grunder utformar Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock sin 
teologi? Dessa grunder kan beskrivas som fundamentalteologiska frågeställ-
ningar, dvs. grundläggande principer utifrån vilka teologier utformas.62 

Hur skall man bestämma och avgränsa dessa principer? Teologen John 
Macquarrie menar att en kristen teologi behöver hantera erfarenhet, uppen-
barelse, skrift, tradition, kultur och förnuft för att kunna möta de krav som 
ställs på den.63 En annan välkänd teolog som utmärkt sig genom sitt arbete 
med fundamentalteologiska frågor, är David Tracy. Han framhåller att 
tradition och situation skall stå i en ömsesidig kritisk korrelation.64 Jag 
kommer att lyfta fram formaterande faktorer som Daphne Hampson och Rita 
Nakashima Brock räknar till teologin samt belysa vilken ställning de menar 
att den kristna traditionen skall ha i teologiska projekt.  

I analysen av förutsättningar, de grundläggande principer utifrån vilka 
Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock utformar sina teologier, avser 
jag att lyfta fram troslärouppfattning och subjektsförståelse. Jag skall även 
undersöka deras kunskapsteoretiska argumentation. Dessa avgränsingar har 
vuxit fram i en växelverkan mellan läsning av de undersökta teologerna och 
den forskningstradition i vilken den här avhandlingen skrivs. Jämförelsen 
mellan de två teologerna väcker frågor om grundläggande kunskapssyn, 
huruvida och i vilken mening de beskriver krisen tro som sann eller ej. Det 
väcker frågor om troslärouppfattning, om kristen identitet, hur och i vilken 
bemärkelse de anser det vara möjligt att framställa något som autentiskt 
kristet. I läsningen av teologerna samt i den bredare feministteoretiska dis-
kussionen kring subjektet och dess möjligheter till agentskap, framstår även 
subjektsförståelse som en viktig punkt att undersöka.  

Kunskapsteoretiska argument 
Det är idag tämligen oproblematiskt att påstå att språk och verklighetsupp-
fattning påverkar varandra. De flesta är väl medvetna om att språk inte kan 
fånga hela verkligheten. Samtidigt har samtida postmodern teori radikaliserat 
synen på att sanning inte är något entydigt och möjligt att nå bortom språk 
och kontext. Många feministiska teologer anknyter snarast till en konstrukti-
vistisk syn på sanning där man anser att sanning är något som konstrueras 

                               
62 Fundamentalteologiska frågeställningar har ibland beskrivits som apologetiska samt som en 
metodologisk strategi för hela den kristna teologin. Se t.ex. Arne Fritzsons diskussion utifrån 
Werner Jeanrond i Fritzson, Arne: Främlingskap och tillhörighet: David Tracys hermeneutis-
ka teologi och pluralitetens utmaningar, s. 27. 
63 Macquarrie, John: Principles of Christian Theology, ss. 4–18. 
64 Se särskilt Tracy, David: Blessed Rage for Order: A New Pluralism in Theology samt 
Fritzson: Främlingskap och tillhörighet, exempelvis ss. 29–31. 
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inom en viss kontext. Många använder sig av pragmatiska sanningskriteri-
er.65 Detta har också diskuterats och kritiserats av andra.66 

Några begrepp och distinktioner är särskilt betydelsefulla för analysen.67 
Den första gäller om kristen tro över huvud taget skall uppställa sannings-
anspråk. Somliga anser att den kristna tron snarast bör tolkas utifrån poetiska 
förhållningssätt. Andra menar att tron självklart gör anspråk på att säga 
något sant om hur verkligheten är. Man kan skilja på ”kognitiva” och ”icke-
kognitiva” uppfattningar. Den kognitiva uppfattningen om religiös tro har 
anspråk på att säga något sant om hur verkligheten är beskaffad. Man vill 
kunna hävda tron att något förhåller sig på ett visst sätt.68 När det kommer 
till icke-kognitiva uppfattningar är skillnaden mellan mening och sanning 
väsentliga. Man framhåller att religiös tro fyller andra funktioner än att 
uttrycka sanningsanspråk. Med en strikt icke-kognitiv syn anser man att alla 
uttryck bör betraktas som icke-kognitiva. Exempel på icke-kognitiva upp-
fattningar är pragmatiska uppfattningar. Inom pragmatismen bedöms skill-
naden mellan sanna och falska övertygelser utifrån huruvida de förmår 
hjälpa människor att lösa frågor och problem på ett framgångsrikt sätt. Målet 
för sanningssträvan är inte teoretiska sanningar, utan att uppnå sådant som 
hjälper människor att lösa problem och uppnå sådant de uppfattar som 
önskvärt och meningsfullt.69  

Det finns också teorier som har beskrivits som engagemangsteorier.70 
Dessa utgår från det engagemang människor kan erfara, som kärlek till en 
annan människa, upplevelser av moraliska krav samt religiösa upplevelser. 
Om man anser att dessa engagemangsupplevelser ger nya insikter i verklig-
hetens struktur och dessa insikter betraktas som kunskap om verkligheten, 

                               
65 William James (1842–1910), amerikansk psykolog och filosof, vilken räknas till pragmati-
kerna, beskriver sanning som det som fungerar, vägleder, se exempelvis James, William: 
Pragmatism, s. 38. För feministisk reception, se exempelvis den amerikanska teologen 
Schneider, Laurel: Re-Imagining the Divine: Confronting the Backlash Against Feminist 
Theology, s. 26 samt den brittiska teologen Clack, Beverly: ”Shaping Feminist Theology: A 
Pragmatic Approach” i Feminist Theology 13 (2005), s. 250.  
66 Religionsfilosofen Mikael Stenmark har kritiserat feministiska teologer för deras använ-
dande av pragmatiska sanningskriterier, Stenmark, Mikael: ”Theological Pragmatism: A 
Critical Evaluation”, The Heythrop Journal XLI (2000), samt Stenmark, Mikael: ”Behovet av 
nya gudsbilder: En kritisk granskning av Sallie McFagues metaforiska teologi”, Svensk 
Teologisk Kvartalskrift 73 (1997). Stenmark är kritisk till hur dessa teologer använder sig av 
pragmatiska sanningskriterier i kombination med föreställningar om att allt är metaforer. Han 
visar på konsekvenser av sådana resonemang, exempelvis som påståenden om att ”kvinnor är 
förtryckta”, vilket kan komma att tolkas som metaforer och därmed avvisas. Stenmark 
poängterar vikten av att göra tydligare distinktioner mellan det bokstavliga och symboliska 
talet för att undvika kunskapsmässig osäkerhet och godtycklighet i resonemangen.  
67 Jag följer religionsfilosofen Ulf Jonsson i Med tanke på Gud: En introduktion till religions-
filosofin. 
68 Jonsson: Med tanke på Gud, ss. 185–187. 
69 Jonsson: Med tanke på Gud, ss. 190–193.  
70 Jeffner, Anders: Att studera människosyn: En översiktlig problemanalys, s. 15.  
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har man accepterat en engagemangsteori. Dessa teorier omfattar det som kan 
beskrivas som en ”vidgad kunskapssyn”. 

Det blir också väsentligt att belysa huruvida man räknar med stabila ut-
gångspunkter som erfarenhet, skriftens auktoritet, subjektet eller om man 
undviker fasta utgångspunkter. Det är också väsentligt att belysa huruvida 
man framhåller universella eller kontextuella värden.  

Det som också är väsentligt att lyfta fram är det som somliga teoretiker 
beskriver som olika kunskapsparadigm. Distinktioner mellan ett ”väster-
ländskt” tänkande och ett ”ostasiatiskt tänkande” framträder i analysen av 
Rita Nakashima Brock.71 I dessa kunskapsparadigm blir dikotomier återigen 
en viktig punkt för bearbetning. Teoretikern Raia Prokhovnik, som tidigare 
nämndes, menar att ”västerländsk” kunskapsfilosofi är grundat på dikotomi-
er. Västerländsk filosofi har betraktat förnuft och känslor som varandra 
uteslutande. Prokhovnik argumenterar i stället för en förbindelse mellan 
intellekt och känslor. Hon argumenterar för en integrerad kunskapssyn som 
innefattar såväl känslor som förnuft. Kroppen som platsen för känslor, 
affektioner och åtrå, utgör grunden till olika slags kunskap. Prokhovnik 
menar att känslor innefattar kognition och att dessa är lokaliserade i såväl 
sinnet som kroppen. Därför måste dikotomier mellan kropp och sinne, käns-
lor och förnuft, nedbrytas.72 Prokhovnik argumenterar för att såväl förnuft 
som känslor skall betraktas som socialt konstruerade och kulturellt formade. 
Inte heller känslor är biologiskt givna, även om man kan tala om människors 
olika känslodispositioner.73  

Troslärouppfattning  
Med denna punkt skall Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks syn 
på en kristen troslära kartläggas. Finns det något som kan kallas ”autentiskt 
kristet”? Vad anger de som konstituerande? Här diskuteras även identitets-
begreppet och då i relation till lärosystem och doktriner.  

Huruvida en kristen trosläras autenticitet kan bestämmas och avgränsas är 
en ständig och pågående diskussion.74 Teologer har framhållit identitets-
bestämningar utifrån en viss lära, en viss uppenbarelse, vissa grundläggande 
värderingar, symboler, myter, berättelser och erfarenheter. Teologen Anders 
Nygren menade exempelvis att det är möjligt att bestämma kristen tro utifrån 
grundmotiv.75 Det finns också teologer som menar att det är just genom 
                               
71 Jämför den indiske teologen David Scott som beskriver ett ”västerländskt tänkande” som 
kännetecknat av ”substans, oföränderlighet, perfektion” och ett ”indiskt” som kännetecknat av 
”relationalitet, beroende, förändring och förvandling”. Scott, David C.: ”Radha in the Erotic 
Play of the Universe”, The Christian Century 1 (1995). 
72 Prokhovnik: Rational Woman, ss. 57, 60. 
73 Prokhovnik: Rational Woman, ss. 99–111. 
74 Se exempelvis Kyrkans tidning 14/15 (2007) där tro på uppståndelsen angavs som konstitu-
erande för kristen tro. Matzols, Barbro: ”Uppståndelsen: Kristendomens akilleshäl”.  
75 Nygren, Anders: Den kristna kärlekstanken genom tiderna: Eros och Agape.  
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försoningsläran som den kristna trons autenticitet kan bestämmas och av-
gränsas, eftersom denna uttrycker Jesu frälsningsgärning, som de anser är 
konstituerande för kristen tro.76 Samtidigt betonar andra att korset uttrycker 
vikten av att frånsäga sig sanningsanspråk som utesluter andra.77  

Den typen av backlash somliga talar om gentemot feministisk teologi, där 
feministiska teologer kritiseras för heresi och paganism, väcker frågor om 
huruvida kristen identitet kan bestämmas och i så fall på vilka grunder.78 De 
som kritiserar feministiska teologer för att vara heretiska menar uppenbarli-
gen att kristen identitet kan fastställas. Liksom somliga av de postkristna 
teologer som menar att det är omöjligt att vara kristen och feminist.  

Anders Jeffner gör distinktioner mellan autenticitetskriterier och rimlig-
hetskriterier när han diskuterar trosläror. Dessa distinktioner blir betydelse-
fulla i analysen av i synnerhet Daphne Hampsons teologi. En autentiskt 
kristen troslära är enligt Jeffner:  

Eine Lehre ist authentisch christlich, wenn sie exegetisch im Neuen Testa-
ment belegt werden kann, oder wenn sie bei einem von der Kirche akzeptier-
ten Theologen als behauptete Bibelauslegung Vorkommt, oder wenn sie von 
einer bedeutenden Gruppe gegenwärtig lebender Glieder der christlicher  
Kirche vertreten und als biblisch betrachtet wird.79 

 
Rimlighetskriterier innebär i stället att man utifrån olika kriterier bedömer en 
troslära. Dessa kan innefatta att trosläran skall överensstämma med natur-
vetenskapens världsbild, att den inte skall vara logiskt motsägande, att den 
skall svara mot religiös erfarenhet samt uppfylla moraliska kriterier.80 Dessa 
kriterier samspelar på olika sätt. En troslära kan tolkas som både rimlig och 
autentisk, som varken rimlig eller autentisk, men också som rimlig men inte 
autentisk och som autentisk men inte rimlig. Anders Jeffner anser att man 

                               
76 Den amerikanska teologen Margo G. Houts hävdar att korset är konstituterande för kristen 
tro. Houts, Margo G.: ”Atonement and Abuse: An Alternative View”, Daughters of Sarah 18 
(1992), s. 29.  
77 Den svenska teologen Ola Sigurdson menar att korset inte får signalera äganderätt till 
kristendomen och inte användas som ”tillhygge mot andra kristna eller människor av annan 
eller ingen tro”. För Sigurdson är korset tvärtom en symbol för att ”avstå från äganderätten till 
sanningen för att därigenom låta sig ifrågasättas av korset och konfronteras med sanningen 
om sig själv”. Sigurdson, Ola: Världen är en främmande plats: Essäer om religionens åter-
komst, s. 112. 
78 Somliga menar att en backlash är påtaglig sedan 1993, då den första ekumeniska s.k. Re-
Imagining-konferensen arrangerades i anslutning till Kyrkornas Världsråds årtionde för 
kvinnors rättigheter. Man möttes för att uttolka feministiska teologiska frågeställningar och 
för att fira gudstjänst. Reaktionerna mot denna konferens har varit kraftfulla, bland annat för 
att konferensen för en bred publik, gjorde tydligt var feministisk teologi befinner sig. Se 
exempelvis Schneider: Re-Imagining the Divine samt King, Ursula: ”Feminist Theologies in 
Contemporary Contexts: A Provisional Assessment”, i Sawyer m.fl. (red.): Is There a Future 
for Feminist Theology?, s. 101. 
79 Jeffner, Anders: Kriterien christlicher Glaubenslehre: Eine prinzipielle Untersuchung 
heutiger protestantischer Dogmatik im deutschen Sprachbereich, s. 58.  
80 Jfr not 22 ovan. 
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med autenticitetskriterier ungefärligt och i vissa situationer kan avgöra om 
en trosåskådning kan kallas kristen. Dessa kan inte konstrueras en gång för 
alla.81 Jeffner hävdar också att det för en kristen människa kan finnas en 
djupgående konflikt mellan det som ter sig som ett förnuftigt sätt att inrätta 
sitt liv på och det som är förbundet med tron, ”korsets, självutgivelsens och 
förlåtelsens livsmönster”. Han menar att det föreligger en viss grad av anstöt 
som inte går att resonera bort, eftersom man då rubbar det som är centrum i 
kristendomens konstitutiva urkunder.82  

Jeffner framhåller med andra ord att korset, självutgivelsen och förlåtel-
sen hör till det som är direkt bundet till den kristna tron, dess kristna identi-
tet. Den inflytelserike teologen Jürgen Moltmann uttrycker att allt som 
förtjänar att kallas kristet, prövas i korset. Han diskuterar det han beskriver 
som relevansens och identitetens kris idag och resonerar kring vari ”det 
kristna” egentligen består, vilket han menar består i tron på att det är i den 
korsfäste Kristus som Gud har identifierat sig med människorna.83  

En troslära kan också betraktas utifrån identitetsbegreppet. Sociala identi-
teter används då i överförd mening som beteckning för religiösa identiteter.84 
Identitetsbegreppet blir betydelsefullt framför allt i analysen av Rita  
Nakashima Brocks teologi. Inom postmodern teori och postkolonial85 teori-
bildning ifrågasätts tanken på bestämda identiteter. Den postkoloniala teolo-
gen R.S Sugirtharajah menar att samtida postkolonialister strävar efter att 
integrera och föra samman perspektiv för att söka efter nya synkretismer.86 
Postkolonialt influerade teologer grundar sina föreställningar i kontextuella 
och konstruktivistiska föreställningar om sociala identiteter. Sociala identite-
ter ses därför inte som givna utan som föränderliga, kontextuella, relations-
mässiga och instrumentella, vilket brukar kontrasteras mot mer essentialis-
tiska synsätt. Föreställningar om att det skulle finnas någon avgränsbar, 
”ren” identitet i essentiell mening, ser postkoloniala teoretiker som en myt. 
Man framhåller att det aldrig har funnits några oblandade eller homogena 
kulturer, snarare skapas och omskapas alltid kulturer i relation till varandra. 
Postkoloniala teoretiker menar att identitet måste förstås relationellt. Det är 

                               
81 Jeffner: Kriterien christlicher Glaubenslehre, s. 145. 
82 Jeffner, Anders: ”Förnuft och tro”, Svensk Teologisk Kvartalskrift 2 (1983), s. 52. 
83 ”Christian identity can be understood only as an act of identification with the crucified 
Christ, to the extent to which one has accepted the proclamation that in him God has identi-
fied himself with the godless and those abandoned by God, to who one belongs oneself” i 
Moltmann, Jürgen: The Crucified God: The Cross of Christ as the Foundation and Criticism 
of Christian Theology, s. 19. 
84 Liknande gör Roth, Hans-Ingvar: Identitet och pluralism: En forskningsöversikt med 
särskild hänsyn till religionsvetenskapliga aspekter, s. 23. 
85 Termen postkolonial applicerades först på den litteratur som skrevs efter kolonisationen. 
Där är författare från tidigare kolonier till det Brittiska imperiet i Asien och Afrika som 
Edvard Said, Stuart Hall m.fl. betydelsefulla. Postkolonialism kan både förstås som ett 
tillstånd och som epistemologisk lässtrategi. Sugirtharajah, R.S.: Postcolonial Reconfigura-
tions: An Alternative Way of Reading the Bible and Doing Theology, s. 16f. 
86 Sugirtharajah: Postcolonial Reconfigurations, s. 17. 
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något som oupphörligen skapas i interaktion med andra och genom upp-
rättande av gränser i förhållande till dessa andra. Samtidigt utgår man från 
att själva begreppet identitet innefattar en ambivalens, att varje identitet på 
samma gång förutsätter och utesluter något annat. Eftersom en identitet bara 
kan definieras i termer av skillnader i förhållande till något annat, är detta 
andra på samma gång det som definierar vad identiteten är (och vad den inte 
är). Identiteten, som något väl avgränsat och enhetligt, som något som är 
”identiskt med sig självt” är därmed en omöjlighet.87 Postkolonialt ifråga-
sättande av avgränsningar av den ”rätta läran”, gränser och hegemonier, blir 
också intressanta för den här avhandlingen. En återkommande tanke hos 
dessa teoretiker är att alla enhetssträvanden riskerar att förvandla den andre 
till den samme, vilket innebär att man genom universalistiska antaganden 
osynliggör skillnader och kanske i välvilja att inkludera andra, riskerar att 
dölja dem.  

Delvis på grund av inflytande från postmodernism och postkolonialt tän-
kande, men även som vi kommer att se av andra skäl, diskuteras och ifråga-
sätts också tanken på bestämda kristna identiteter inom mycket av samtida 
feministisk teologi. Den amerikanska teologen Sheila Greeve Davaney 
betonar exempelvis att identiteter är pluralistiska, konfliktfyllda och instabi-
la. Hon betonar vikten av att feministiska teologer skapar teorier som tar 
hänsyn till traditioners dynamiska och pluralistiska karaktär och anammar 
den konstruktivistiska identiteten. Davaney anser inte att detta kommer att 
ske i en stabil tradition, utan i spänningen mellan flera olika traditioner.88 
Samtidigt framhålls också tanken på att trosläror kan avgränsas inom femi-
nistisk teologi. Detta kommer jag att redovisa och diskutera i avhandlingen. 

Subjektsförståelse 
Med denna punkt skall Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks 
subjektsförståelse analyseras. När subjektsförståelse diskuteras i avhand-
lingen använder jag dels ”subjektet” med innebörden ”jaget” eller ”självet”. 
Jag använder ”jag” och ”själv” utbytbart i avhandlingen. Dels använder jag 
begreppet för själva positionen subjektet, hur subjektet positioneras i det 
teologiska materialet och då anges att det är positionen som diskuteras.  

Somliga talar idag om en ”identitetskris” inom samtida feministisk teori 
och teologi.89 När det stabila, moderna subjektet ifrågasätts, uppkommer 

                               
87 Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria & Thörn, Håkan: ”Den postkoloniala paradox-
en, rasismen och det mångkulturella samhället: En introduktion till postkolonial teori” i 
Eriksson m.fl. (red.): Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och 
det mångkulturella samhället, s. 34.  
88 Davaney, Sheila Greeve: ”Continuing the Story but Departing the Text”, i Chopp m.fl. 
(red.): Horizons in Feminist Theology: Identity, Tradition and Norms, ss. 204, 209f. 
89 Se exempelvis Hekman, Susan J.: Private Selves. Public Identities: Reconsidering Identity 
Politics, s. 3. 
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frågan om huruvida det är möjligt att tala om frigörelse om det inte (längre) 
finns några (kvinnliga) subjekt att frigöra. En annan aspekt är makt. Feminis-
tiska teologer och teoretiker hävdar att sanning är sammanvävd med makt. 
Med influens av postmodern teoribildning framhåller somliga att diskurser 
producerar kunskap och makt. Subjektet tolkas som konstituerat och som 
varande i process. Maktanalys syftar till att visa hur subjekt och objekt 
konstitueras och till att avslöja olika mekanismer som undertrycker subjekt.90  

Om man inte kan räkna med ett sammanhängande själv, är det då möjligt 
att tala om agentskap? Många feministiska teologer eftersträvar en medelväg 
mellan det stabila subjektet och det totalt upplösta subjektet. Den feministis-
ka teoretikern Susan J. Hekman hävdar att det med objekt-relationsteorier är 
möjligt att finna en sådan medelväg. Hon anser att självet konstitueras rela-
tionellt, men ändå är bestående över tid. I hennes teori innefattas en i grun-
den relationell förståelse av subjektet. Hon anknyter till teorier som framhål-
ler att barnet under sin uppväxt formar ett själv som inte är essentiellt givet, 
men ändå bestående över tid. Barnet har inget givet själv, men ett själv som 
uppstår genom de relationer det erfar.91  

Den svenska filosofen Åsa Carlson diskuterar subjektsuppfattning och 
möjligheter till agentskap utifrån de två feministiska teoretikerna Seyla 
Benhabib och Judith Butler. Carlson visar hur både Benhabib och Butler 
kritiserar androcentriska subjektsuppfattningar, delar synen på att subjektet 
har ett språk och förmåga till kommunikation, liksom att subjektet har eller 
är en kropp. Enligt Carlson strävar båda dessa teoretiker efter ett mellanläge, 
där subjektet varken är determinerat eller fritt, även om de börjar från olika 
håll; Benhabib inifrån och Butler utifrån. Mellanpositionen kan sammanfat-
tas som möjligheten till agentskap. I Carlsons läsning består skillnaden i 
huruvida de lokaliserar agentskapet till subjektet eller till språket.92 För 
Benhabib måste subjektet vara något ”mer” än det som formar det, det som 
kommer ”utifrån”, samtidigt är subjektet ”situerat”, det ingår i en situation. 
För Butler är subjektet helt konstituerat av språk och diskurser. Subjektet 
konstitueras som en position i språket. Samtidigt är subjektet inte helt ute-
lämnat åt språket, inte heller fritt att använda språket hur som helst. I föränd-
ringen och förnyelsen av språket kan dock ”agentskap” återfinnas.93 I analy-
sen av subjektsuppfattning, ämnar jag inte behandla omfattande och inflytel-
serika teoretiker som Butler och Benhabib, utan just den distinktion Carlson 
visar på, agentskap som lokaliserat till subjektet eller till språket.  

                               
90 Subjektet uppfattas som konstituerat, varande i process och det autonoma subjektet avvisas. 
Hekman, Susan J.: Gender and Knowledge: Elements of a Postmodern Feminism, s. 188f. 
91 Hekman: Private Selves. Public Identities, ss. 20–22. 
92 Carlson Åsa: ”Subjekt och agentskap: Seyla Benhabib och Judith Butler” Kvinnovetenskap-
lig tidskrift 2 (2000), ss. 5–12. Se även Carlson, Åsa: Kön, kropp och konstruktion: En 
undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen mellan kön och genus. 
93 Carlson: ”Subjekt och agentskap: Seyla Benhabib och Judith Butler”, ss. 6, 11. 
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Andra centrala begrepp 
I kapitel 2 skall jag introducera feministisk teologi och feministiska teorier 
närmare. Här vill jag särskilt lyfta hur könskategorin kommer att användas i 
analysen av Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock. Könskategorin 
innefattar frågor om essentialism kontra konstruktivism, vilket tangerar den 
ständigt pågående diskussionen inom feministisk teori och teologi huruvida 
kön skall förstås konstruktivistiskt (som skapat) eller essentialistiskt (som 
givet). Kortfattat kan diskussionen sammanfattas med att konstruktivister 
varnar för risken att hamna i biologism och essentialister varnar för risken att 
bortse från kvinnors kroppsliga erfarenheter.94 Inom samtida feminist-
teoretisk diskussion tonas den här distinktionen ner alltmer.95 Man betonar 
att ”biologiska fakta” som att inneha ett visst kön är knutet till kulturella 
föreställningar. Genus har betydelse för uppfattningar om det biologiska 
könet och inte endast tvärtom. Människor konstruerar sin genusidentitet både 
socialt och biologiskt.96 Raia Prokhovnik, som tidigare nämndes, argumente-
rar för att dikotomin mellan kön och genus måste brytas ner. Både kön och 
genus måste betraktas som socialt konstruerade.97 Återkommande inom 
feministisk teori och teologi är också begreppen ”manligt”, ”kvinnligt”, 
”maskulint” och ”feminint”. Dessa begrepp används i avhandlingen som 
uttryck för de kulturella föreställningar som tillskrivs män och kvinnor.  

Väsentligt för diskussionen i avhandlingen, är distinktionen mellan vad 
kön är och hur kön skall förstås, vilket kan beskrivas som en skillnad mellan 
den ontologiska frågan och den mer epistemologiska frågan. I denna fråga 
argumenterar den svenska teologen Annika Borg för att det väsentliga inte är 
att beskriva vad kön är (den ontologiska frågan), då den frågan är komplice-
rad och inte nödvändig att svara på. Det väsentliga är att utifrån en konstruk-
tivistisk förståelse av kön, använda kön som verktyg för analys (vilket kan 
beskrivas som en epistemologisk fråga). Hur-frågan fokuserar på den bety-
delse könet tillskrivs.98 Detta relaterar också till det som kallas ontologisk 
essentialism kontra strategisk essentialism. Den strategiske essentialisten ser 
                               
94 För en utförligare diskussion om detta se Grönlien Zetterqvist, Kirsten: Att vara kroppssub-
jekt: Ett fenomenologiskt bidrag till feministisk teori och religionsfilosofi, ss. 16–22. 
95 I en genomgripande analys av distinktionen mellan kön och genus utifrån bland annat 
Judith Butlers teorier, visar filosofen Åsa Carlson att gränsen mellan biologiskt och socialt 
kön är så osäker att man inte behöver dra den, se Carlson: Kön, kropp och konstruktion, 
exempelvis ss. 12, 18, 52, 131. Butler menar att det inte finns någon given kropp med ett givet 
kön åtskild från ett konstruerat genus. Kroppen materialiserar, får sin form av språket (s. 
132). Se även Prokhovnik: Rational Woman, exempelvis ss. 138–140. 
96 Se Eriksson, Anne-Louise: The Meaning of Gender in Theology: Problems and Possibiliti-
es, ss. 40–42, se även Borg: Kön och bibeltolkning, s. 41f. 
97 ”Sex is not ’presocial’ and the body is not a ’material determinant’” i Prokhovnik: Rational 
Woman, s. 115. Själv föreslår Prokhovnik ”kroppslig subjektivitet” (”Corporeal Subjectivity”) 
som en medelväg för samtida feminister. Prokhovnik: Rational Woman, ss. 151–169. 
98 Annika Borg argumenterar utifrån Yvonne Hirdmans teorier och menar att hon ser ”kön 
som konstruktion som ett verktyg för analys av könets betydelse och könsförståelsen”. Borg: 
Kön och bibeltolkning, s. 51. 
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inte identitet som något reellt, men kan ändå hävda en sådan ståndpunkt i ett 
specifikt politiskt syfte.99 Bara för att essentialismen dekonstrueras i teore-
tiskt avseende, behöver den inte förkastas i ett politiskt avseende.100 När jag i 
avhandlingen diskuterar dessa distinktioner åsyftar jag med hur en i grunden 
konstruktivistisk syn där avsikten inte är att beskriva vad kön är, inte heller 
exempelvis vad ”kvinnor” är, utan vilken betydelse som tillskrivs kategorier 
som ”kön”, ”kvinna” och ”kvinnor” i diskursen, det språkliga meningssam-
manhanget.  

Feministisk teologi beskrivs ofta som både kritisk och konstruktiv. Kritisk för 
att den vill avslöja patriarkala strukturer och konstruktiv därför att den strävar 
efter att formulera teologiska modeller som fungerar livsbefrämjande och befri-
ande för såväl kvinnor som män.101 När begreppen kritik och konstruktion 
används i detta hänseende, syftar dessa på den dubbla funktion feministisk 
teologi ofta har. När Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks teologiska 
kritik och teologiska bidrag presenteras och analyseras längre fram i avhand-
lingen, används därför begreppen kritik för deras teologiska kritik och konstruk-
tion för deras konstruktiva teologiska bidrag. När språkfilosofiska och kunskaps-
teoretiska utgångspunkter åsyftas och hur begreppen kritik och konstruktion då 
förstås, anges det. Enkelt uttryckt förstås då konstruktion som det som är skapat 
till skillnad mot det som är givet.102 

 
Sammanfattning 
I detta kapitel har metodiska och teoretiska avvägningar redovisats. I genom-
gång av metodval för att utföra en innehållsanalys, har en modell för försonings-
teologi presenterats, vissa begrepp har introducerats, dikotomier har introduce-
rats som en viktig analyspunkt, likaså har ett antal frågeställningar som anförs i 
relation till själva analysen presenterats. I genomgången av metodval för att 
utföra en förutsättningsanalys, har analysbegreppen troslärouppfattning och 
subjektsförståelse presenterats. Dessutom har kunskapsteoretiska begrepp och 
                               
99 Eriksson m.fl.: ”Den postkoloniala paradoxen”, s. 43. 
100 Hall, Stuart: ”När inträffade ’det postkoloniala’? Tänkande vid gränsen”, i Eriksson m.fl. 
(red.): Globaliseringens kulturer, s. 88.  
101 Om feministisk teologis dubbla funktion, kritisk och konstruktiv se exempelvis Ruether, 
Rosemary Radford: ”The Emergence of Christian Feminist Theology”, i Parsons (red.): The 
Cambridge Companion to Feminist Theology, s. 3f. Om feministisk teologis fokus på att 
formulera det kristna budskapet i ord och handling så att det kan befria alla människor, se 
Jones, Serene: Feminist Theory and Christian Theology: Cartographies of Grace, s. 14. 
102 Den amerikanska teologen Laurel Schneider definierar social konstruktion som den 
kreativa konsekvensen av modernitetens epistemologiska insikter, att historien är en serie av 
komplexa mänskliga skapelser. Det handlar om att vara medveten om att varje historiebe-
skrivning och tolkningsprocess också är delvis fiktiv. Alla historiska förklaringar är berättel-
ser som aldrig kan berätta hela berättelsen. Historieskrivarnas uppgift är att ge den bästa 
synpunkten och verkligheten blir denna insikt, en komplex mänsklig tolkning. Schneider: Re-
Imagining the Divine, ss. 14, 26. Dekonstruktivism och konstruktivism kan beskrivas som en 
uppgörelse med språkfilosofins placerande av språkets mening till en verklighet utanför 
texten, se exempelvis Sigurdson, Ola & Svenungsson, Jayne: Postmodern teologi: En intro-
duktion, s. 23. 
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teorier som används i analysen introducerats. Jag har även presenterat andra 
centrala begrepp och hur dessa skall uppfattas i avhandlingen. 
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2. Försoning i feministisk teologi 

I detta kapitel belyses avhandlingens första problemställning: Hur har femi-
nistiska teologer värderat kristen försoningsteologi? I detta kapitel introdu-
ceras först några centrala feministteoretiska begrepp och därefter ges en 
översiktlig presentation av hur feministiska och womanistiska teologer har 
tolkat och värderat kristen försoningsteologi.103 Längre fram i avhandlingen 
återknyter jag till somliga av dessa teorier och teologier. 

Feministisk teologi och teori 
I den här avhandlingen analyseras alltså feministiska teologer. Feministisk 
teologi kan inte beskrivas som något entydigt. Snarast bör den beskrivas som 
en mångfaldig strömning som innehåller skilda uppfattningar och teorier om 
kön, men där en gemensam grund utgör synliggörandet av förhållandet 
mellan makt och kön. Det finns en genomgående kritik av patriarkatet, den 
sociala/kulturella/symboliska/religiösa ordning som konstituerar manligt kön 
så att kvinnligt kön underordnas.104 De flesta feministiska teologer framhåller 
hur olika kategorier samspelar i förtrycket. Kön är en variabel, somliga 
betraktar den som den mest grundläggande och stabila, andra framhåller 
samverkan mellan olika kategorier som ras, klass och sexuell läggning.105  

Kategorin ”kvinnors erfarenhet” är återkommande inom feministisk teori 
och teologi. ”Kvinnors erfarenhet” har använts som utgångspunkt och i vissa 
fall som kriterium för feministiska teologer. Samtidigt har man diskuterat 
huruvida det är möjligt att beskriva kvinnors erfarenhet som något entydigt 
och avgränsbart. Feministisk teologi har kritiserats för att vara sen att re-

                               
103 Jag är väl medveten om att man i ett sådant här kapitel hade kunnat göra utblickar till 
andra tongivande teologiska tolkningar av kristen försoningsteologi. Jag är också medveten 
om att den kritik feministiska teologer framför, också har framförts av andra. Avgränsningen 
styrs av avhandlingens syfte och den första problemställningen. 
104 Eriksson, Anne-Louise: Kvinnor talar om Jesus: En bok om feministisk kristologisk praxis, 
s. 17, not 2.  
105 Chopp, Rebecca: ”Feminist and Womanist Theologies”, i Ford (red.): The Modern Theolo-
gians: An Introduction to Christian Theology in the Twentieth Century, s. 401. Slee, Nicola: 
Faith and Feminism: An Introduction to Christian Feminist Theology, s. 4. Se även Karin 
Sporre som beskriver kön som en orsak till förtryck, men inte den enda. Rasfrågor, ekonomisk 
utsugning och homosexualitet är andra. Sporre, Karin: Först när vi får ansikten: Ett flerkultu-
rellt samtal om feminism, etik och teologi, ss. 64f, 72f. 
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spondera på den postmoderna kritiken av feminismens essentialistiska köns-
förståelse och entydiga användning av kategorin ”kvinnors erfarenhet”. Den 
brittiska teologen Susan Frank Parsons hävdar till och med att feministteolo-
gins tid på sätt och vis är över, då den är så intimt sammanlänkad med det 
moderna och inte det postmoderna.106 Parsons hävdar att feministisk teologi 
är formad av det logiska moderna tänkandet och därmed är nära samman-
kopplat till detta. Hon pekar på den dubbelhet detta innebär för feministisk 
teologi, där man både är beroende av tankekategorier för att beskriva föränd-
ring och samtidigt är ifrågasatt på grund av dessa tankekategorier.  

Distinktioner mellan det moderna; föreställningar om individens frihet, 
myndighet, alla människors grundläggande likhet, och det postmoderna; ett 
ifrågasättande av absoluter som sanning och förnuft, av ”stora berättelser”, 
obektiva tolkningar och universella värden som frihet och förtryck, även 
föreställningar om ett autonomt subjekt, framträder i den feministteologiska 
strömningen.107 Många feministiska teologer uppvisar en stor medvetenhet 
om det begränsade i exempelvis kategorin, ”kvinnors erfarenhet”, samtidigt 
som de har svårt att komma förbi den. Detta har bland annat att göra med 
spänningsfältet mellan det moderna och det postmoderna. Om feminismen är 
ett i grunden emancipatoriskt projekt som söker lösningar på problem som 
ojämlikhet, brist på frihet och om feminismen visar tilltro till förnuftets 
möjlighet att finna lösningar som gagnar mänskligheten, så reser detta ut-
maningar gentemot ett mer postmodernt tänkande.108 Det som debatteras är 
bland annat möjligheter att tala om emancipation om det inte finns några 
subjekt, kvinnor och deras erfarenheter, att befria.109  

Trots sin kritik, anser Parsons att feministisk teologi har en fortsatt viktig 
roll att spela då den utmanar teologin genom sin ambition att tala om Gud 
utifrån människors förtvivlan och genom att den konkretiserar teologin. 
Några av de områden hon framhåller som i behov av fortsatt bearbetning är 

                               
106 Parsons, Susan Frank: ”Feminist Theology as Dogmatic Theology”, i Parsons (red.): The 
Cambridge Companion to Feminist Theology, s. 115.  
107 Det ”moderna” kan sammanfattas utifrån upplysningstidens ideal. Dit räknas en tilltro till 
förnuftet, vetenskapen, universella värden, framsteg, individens frihet och ansvar, tolerans, 
föreställningar om alla människors grundläggande likhet, människans frihet från religiösa 
auktoriteter. Se exempelvis Hamilton, Peter: ”The Enlightenment and the Birth of Social 
Science”, i Hall m.fl. (red.): The Formations of Modernity: Understanding Modern Societies, 
s. 21f. Beteckningen ”postmodernism” kan användas som beskrivning på de genomgripande 
förändringar den västerländska filosofin genomgått under de senare fyrtio, femtio åren. 
Begreppet åsyftar de drag som radikaliserar eller fördjupar, i vissa fall bryter med grund-
läggande föreställningar inom det moderna arvet. För en diskussion om olika nyckelbegrepp 
som subjektet, språket, kunskap och historieberättande se exempelvis Sigurdson & Svenungs-
son: Postmodern teologi, ss. 8–12. 
108 För detta och det ”modernas” betydelse för feminismen, se exempelvis Borg: Kön och 
bibeltolkning, ss. 49–51. 
109 För feministteologisk diskussion om detta se exempelvis Chopp, Rebecca S.: ”Theorizing 
Feminist Theology”, i Chopp m.fl. (red.): Horizons in Feminist Theology, s. 218f. 
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tolkningar av synd, frälsning och därmed, menar hon, tolkningar av antropo-
logi och gudsbild.110  

Feministiska teoretiker, inte minst de som är influerade av postkolonial 
teori, kritiserar universella beskrivningar av frigörelse och förtryck. Argu-
ment som framförs är exempelvis att vita västerländska kvinnor inte kan 
beskriva förtryck utifrån deras egna utgångspunkter som om det gällde alla 
lika. Man ifrågasätter föreställningar om likhet. Detta för att man menar att 
sådana osynliggör erfarenheter och analyser i andra kontexter, förvandlar 
dessa till ”detsamma”. Postkolonialt influerade feminister har inte minst 
uppmärksammat och kritiserat den västerländska feministiska teoribildning-
ens universella antaganden om kön och patriarkat.111 I ljuset av detta påpekas 
vikten av att lämna rum för feministisk analys som tar hänsyn till en mång-
faldig förståelse av förtryck och underordning och mångfaldiga förslag på 
hur befrielse från detta kan sökas. Den postkoloniala feministiska teologen 
Kwok Pui-Lan menar att vi i stället för att tala om exempelvis kvinnors 
erfarenhet som lika, eller tala om pluralismen som ett ideal, behöver tala om 
skillnad.112 

Det som är utmärkande för feministiska teologer är att många tar sin ut-
gångspunkt i konkreta beskrivningar av verkligheten. När de framställer det 
som i modellen i kapitel 1 beskrevs som ”från”, söker de tolkningar av 
verkligheten som benämner och ger namn åt konkreta erfarenheter av våld 
och lidande.113 Målet är dock inte att i sig framhäva de mest extrema situa-
tionerna, utan benämna verkligheten såsom man uppfattar och erfar den. Det 
kan lika väl innebära att konstruera teologi mitt i det tvetydiga vardagslivet. 
Teologen Rebecca Chopp hävdar att feministisk teologi ofta växer fram i en 
kontext av förändringar som sker i kvinnors liv. Ämnen som behandlas är 
relaterade till arbete, reproduktion, sexualitet, familjestrukturer och våld mot 
kvinnor och barn.114 I en nordisk kontext betonar teologen Sólveig Anna 
Bóasdóttir att partikulära kontexter och konkreta erfarenheter ofta står i 
fokus för feministisk bearbetning och kritik. 

                               
110 Parsons: ”Feminist Theology as Dogmatic Theology”, ss. 125–131.  
111 Den postkoloniala teoretikern Chandra Talpade Mohanty är kritisk till att västerländsk 
feminism inte tar tillräcklig hänsyn till den lokala kulturen och historiska kontexten. Hon 
vänder sig mot binära kategorier där kvinnor och män uppfattas i motsatsställningar, förutsätts 
vara enhetliga populationer, och att dominans och exploatering bestäms i förhållande till hela 
folkgrupper. Mohanty, Chandra Talpade: ”Med västerländska ögon: Feministisk forskning 
och kolonial diskurs” i Eriksson m.fl. (red.): Globaliseringens kulturer, ss. 199–203, 206. 
112 ”I argue that we have to go beyond the comfort zone of pluralism to articulate a postcolo-
nial theology of religious difference. In this critical task, feminist theologians must see gender 
as a constitutive factor in the intrareligious and interreligious network of relations.” Pui-Lan, 
Kwok: Postcolonial Imagination & Feminist Theology, s. 25. 
113 Se exempelvis Ivone Gebara som skriver teologi bland samhällets fattiga som bokstavligen 
lever på soptippen. Intervju med Gebara i Wirpsa, Leslie: ”Before silencing, Gebara speaks 
her mind”, National Catholic Reporter, 1995-08-25. Se även Gebara, Ivone: Out of the 
Depths: Women’s Experience of Evil and Salvation. 
114 Chopp: ”Feminist and Womanist Theologies”, s. 389. 
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Rather than approaching moral problems from the point of view of nowhere, 
referring to hypothetical, rational and autonomous moral agents, many femi-
nist ethicists focus on particular contexts, often with the help of narratives, 
lifting up concrete experiences of oppressed women.115 

 
Feministisk teologi kan beskrivas som en typ av ”befrielseteologi”. Med 
detta avses att man lägger en stor tonvikt vid praxis, med innebörden teori 
och praktik, att teologin görs i historiska och sociala kontexter. Ekonomiska 
och politiska faktorer, liksom teologins sociala dimension framhävs.116  

För många feministiska teologer är språk och symboler av stor vikt. Det 
finns en rad teologer som betonar att människor påverkas av symboliska 
strukturer, men också att människor själva har makt att forma symboliska 
strukturer. Verkligheten är symboliskt konstruerad, skapad, och föreställ-
ningar om Gud och det gudomliga tjänar denna verklighetsproduktion.117 Att 
förstå språk och symboler som viktiga kulturbärare är ingen nyhet. Inom 
sociologin har språket beskrivits som en social praktik, som en grundläggan-
de praktik i meningsproduktionen. Språket möjliggör meningsfull kommuni-
kation mellan människor som deltar i språket. Man framhåller att samhällen 
inte skulle kunna fungera om inte människor hade möjlighet att kommunice-
ra, utbyta mening och bygga upp en gemensam, delad kultur. Språket, för-
mågan att kommunicera genom att använda texten och symboler, bilder och 
ord, beskrivs som meningsskapande. När en grupp delar en kultur, delar de 
också en gemensam mening som konstrueras och utbyts genom språket. Det 
är inte endast ord fungerar som ett språk, alla tecken och symbolssystem 
fungerar så. Denna förståelse av språket har kommit att beskrivas som struk-
turalism. Förenklat kan strukturalismen sammanfattas som den teori där man 
ser varje social praktik strukturerad som ett språk.118 

Somliga feministiska teoretiker anknyter till psykoanalytisk teori. Här an-
ser man att det symboliska, vilket inkluderar språk, civilisation, religion, är 
identifierat med det maskulina i patriarkala samhällen. Teologen Grace 
Jantzen, vars kritik av dikotomier jag presenterade i kapitel 1, kritiserar 
exempelvis strukturalismen utifrån Sigmund Freud och Jacques Lacan. 
Jantzen introducerar dessa teoretiker utifrån hur de tolkar undertryckta och 

                               
115 Bóasdóttir, Sólveig Anna: Violence, Power, and Justice: A Feminist Contribution to 
Christian Ethics, s. 19. 
116 ”… praxis means that the historical process in one’s social location is critical to the 
theological task.” samt ”Praxis is not what I do, but what we do”, i Engel, Mary Potter & 
Thistlethwaite, Susan Brooks: ”Introduction: Making the Connections among Liberation 
Theologies around the World”, i Thistlethwaite m.fl. (red.): Lift Every Voice: Constructing 
Christian Theologies from the Underside, s. 7f. 
117 Se exempelvis McFague, Sallie: Gudsbilder i en hotfull tid, s. 45, samt Schneider: Re-
Imagining the Divine, ss. 14, 26. Jfr även Mary Daly, bland flera, som presenteras nedan. 
118 Inom strukturalismen framhålls att sociala praktiker inte uppstår i ett vakuum utan är 
förutbestämda av regler, grammatik i praktiken. Praktiken signifierar det som är väsentligt 
inom en kultur. Se Bocock, Robert: ”The Cultural Formations of Modern Society”, i Hall 
m.fl. (red.): The Formations of Modernity, ss. 232–237. 
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oacceptabla begär från den tidiga barndomen. Omedvetna begär av och för 
kroppen tolkas som mammans kropp och senare som allt det som står för 
mamman eller den andre under barnens uppväxt. Eftersom det medvetna, 
rationella jaget bygger på undertryckelse och kontroll av begär så kommer 
detta jag att undertrycka ”andra”. Jantzen kritiserar bland annat uppfattning-
ar om subjektet i Lacans psykoanalytiska teori. Hon hävdar att subjektet 
alltid beskrivs maskulint. Det konstitueras genom separation från sin ur-
sprungliga enhet med mamman. Det offrar sitt begär för modern och identi-
fierar sig med Faderns lag, den maskulina symboliska ordningen, i den 
oidipala fasen under barndomen.119 När subjektet konstitueras träder det in i 
den språkliga och symboliska ordningen. När kvinnor blir subjekt, så blir de 
det genom att maskuliniseras, tala mäns språk, genom att leka mäns lekar 
och delta i manliga ritualer. Jantzen framhåller att skillnad, och i synnerhet 
könsskillnaden, ses som problematisk i detta paradigm. Religion och guds-
begrepp tolkas som manliga projektioner för att hålla kvar undertryckelse av 
begär och kontroll av ”(m)others”.120 Jantzen kritiserar även strukturalismen 
för att vara konservativ, då språket förstås så homogent.  

Franska feminister som filosofen och författaren Luce Irigaray och psy-
koanalytikern och lingvistikern Julia Kristeva121 är influerade av poststruktu-
ralismen. De framhåller att sociala praktiker, inklusive språket, är strukture-
rade enligt regler, regler som också själva bär på resurser som möjliggör att 
gränser överskrids. Överskridanden blir möjliga inifrån den symboliska 
strukturen. Samtidigt hävdar de att kunskap är sammanvävd med makt och 
auktoritet. Förbindelsen till det omedvetna är väsentlig.122 Franska post-
strukturalistiska feminister accepterar föreställningar om kvinnors utanför-
status, men utvecklar ett alternativt språk och alternativt tänkande där det 
feminina inte tolkas utifrån brist utan som något som erbjuder en alternativ 
kulturell kreativitet. 

                               
119 Jantzen: Becoming Divine, ss. 10, 34–41. 
120 Jantzen, Grace M.: ”A Psychoanalytic Approach”, i Anderson m.fl. (red.): Feminist 
Philosophy of Religion, s. 32f. 
121 Franska feminister som Luce Irigaray och Julia Kristeva befinner sig i en slags mellanposi-
tion mellan feministisk teori och postmodern/poststrukturalistisk teori. Betoningen av språket 
och mening är framträdande i deras analys. Det som bryter av från postmodern/post-
strukturalistisk teori är deras användning av psykoanalysen. Det omedvetna tolkas som en 
produkt av den underliggande strukturen i Faderns Lag. Irigaray vänder sig mot den psyko-
analytiska teorin om manlig dominans, samtidigt som hon framhåller den som väsentlig i 
socialisationen, könsskillnaden är oreducerbar. Det finns alltså universaliserande anspråk. 
Beasley, Chris: What is Feminism? An Introduction to Feminist Theory, s. 76. 
122 Jfr Jantzen: ”A Psychoanalytic Approach”, s. 37. 
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Feministteologisk översikt  
När teologer bearbetar kristen försoningsteologi återger de ibland berättelser 
och olika exempel på försoningslärors konsekvenser. Exempel på sådana är 
berättelsen om Cameron, en sjuårig pojke, som en gång fick frågan varför 
Jesus dog på korset. Han hade svarat: ”Eftersom ingen annan är Guds son 
kunde dö för all grymhet, vrede och hat i världen.” Efteråt fick den som 
frågade veta att Cameron inte hade någon nära anhörig. Inte mamma eller 
pappa, inga mostrar, fastrar, morbröder, farbröder, inga mor- eller farföräld-
rar, ingen som kunde ta hand om honom. I hans livshistoria fanns också det 
faktum att han hade tvingats sluta i tio olika skolor.123 Detta anges som 
exempel på att föreställningar om Jesu död kan tjäna som tröst och hjälp i 
livet. Samtidigt finns berättelser om det motsatta.  

Teologen Thelma Megill-Cobbler återger en berättelse om en pojke som 
gick till en gudstjänst. Där fick han höra en predikan som skulle förklara 
innebörden i Jesu död. Som illustration hade predikanten lyft fram ett glas 
smutsigt vatten i predikstolen och förklarat att människor vars liv är fördär-
vade av synd, förtjänar Guds straff. Predikanten hade tagit fram en hammare, 
som han beskrev som ”Guds rättfärdiga vrede”, och lyft upp den och siktat 
mot glaset. I sista minut, hade han fört fram en stekpanna mellan hammaren 
och glaset, varpå slaget hade träffat pannan med en stark smäll och glaset 
bevarades intakt. När predikanten sen lyfte upp pannan proklamerade han att 
Jesus var tvungen att dö och ta våra synder för att tillgodose Guds rättfärdig-
het, så att vi skulle kunna gå fria och tro. Pojken som hörde denna berättelse 
kunde inte somna den kvällen. Han var för rädd, och full av frågor. En sak 
visste han, och det var att han var rädd för Gud. Han tänkte att han nog 
kunde älska Jesus, men inte en Gud som ville utplåna alla. När han tänkte 
detta insåg han att Gud kunde komma att straffa honom för att han tänkte så. 
Efter denna predikan var pojken självklart rädd för att över huvud taget ställa 
frågor och utmana religiösa tolkningar.124  

Jag anser att ifrågasättande av ”traditionell” försoningsteologi, där ”tradi-
tionell” åsyftar den teologi som funnits med i etablerade kyrkliga och teolo-
giska sammanhang och som av feministiska teologer betraktas som patriar-
kal,125 hör till det mest utmärkande inom feministisk teologi. Diskussionen 
inleddes med en banbrytande artikel av Valerie Saiving på 1960-talet126 och 

                               
123 Berättelsen finns återgiven i Bartlett, Antony W.: Cross Purposes: The Violent Grammar 
of Christian Atonement, s. 17. Denna bok anger för övrigt Rita Nakashima Brock som en av 
sina viktiga inspirationskällor.  
124 Berättelsen finns återgiven i Megill-Cobbler, Thelma: ”A Feminist Rethinking of Punish-
ment Imagery in Atonement”, Dialog 35 (1996), s. 15. Här återberättar jag den i min översätt-
ning. 
125 Eriksson: Kvinnor talar om Jesus, s. 18. 
126 Saiving Goldstein, Valerie: ”Human Situation: A Feminine View”, i Christ m.fl. (red.): 
Womanspririt Rising: A Feminist Reader in Religion.  
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följdes upp av den judiska teologen Judith Plaskows avhandling.127 Mest 
utmärkande i Saivings artikel, är hennes kritik av det jag tidigare angett som 
”från”. Saiving ansåg att kyrkans och teologins framställning av synd inte 
kan anses relevant för kvinnor. Det ”klassiska” sättet att tala om synd; som 
övermod, själv-bekräftelse, en strävan att sätta sig själv i Guds ställe, stäm-
mer inte med kvinnors erfarenheter.128 De synder som skulle kunna förbindas 
med kvinnor vore i så fall förnekande av jaget, självförakt och dålig själv-
känsla.  

Judith Plaskow analyserade teologerna Reinhold Niebuhr och Paul Tillich 
utifrån en feministisk analys, bland annat med hjälp av feministiska skön-
litterära författare och filosofer som Simone de Beauvoir. För Plaskow är 
”kvinnors erfarenheter” formade genom sociala förväntningar. Med denna 
utgångspunkt kritiserar hon bland annat Niebuhr för att beskriva den 
”mänskliga” naturen, ”mänsklig” synd och ”mänskligt” behov av nåd, som 
det gällde kvinnor och män lika. Plaskow är särskilt kritisk till att Niebuhr 
förespråkar självuppoffring och betonar att för den som saknar självkänsla är 
sådana föreställningar snarast destruktiva. Många kvinnor har inte uppnått 
självcentrering och att då som Niebuhr framhålla självuppoffring, förstärker 
kvinnors destruktiva tjänar-roller. Enligt Plaskow är Niebuhrs teologi rele-
vant för ”mäktiga män”.129 Det är problematiskt när Niebuhr beskriver synd 
som stolthet och sensualism. Kvinnors synd är att inte se till sig själva och 
sina egna behov. 

The ’sin’ which the feminine role in modern society creates and encourages 
in women is not illegitimate self-centerdness but failure to center the self, the 
failure to take responsibility for one’s own life. It could be said that women’s 
sin, so far from being the sin of pride, lies in leaving the sin of pride to 
men.130 

Women’s ’sin’ is precisely the failure to turn toward the self.131  
 
Plaskow analyserar även teologen Paul Tillich och hans skildring av synd 
som alienation. Hon kritiserar denna skildring på grund av dess brist på 
social analys. Enligt Plaskow, beskriver Tillich alienation som ett ontolo-
giskt öde, avskuret från sociala relationer.132  

Mary Daly är en av de radikala teologer som har lämnat den kristna tron. 
Daly beskriver den skuldprojicering som gjorts mot kvinnor, som patriarka-
tets fall, den första lögnen, ”the primordial lie”. Denna projektion har för-

                               
127 Plaskow, Judith: Sex, Sin and Grace: Women’s Experience and the Theologies of Reinhold 
Niebuhr and Paul Tillich. 
128 Saiving Goldstein: ”The Human Situation: A Feminine View”, s. 37f. 
129 Plaskow: Sex, Sin and Grace, ss. 87, 92. 
130 Plaskow: Sex, Sin and Grace, s. 92. 
131 Plaskow: Sex, Sin and Grace, s. 151. 
132 Plaskow: Sex, Sin and Grace, ss. 169–171. 



 

 54 

stärkt kvinnors roll som ”den Andre”. Daly argumenterar utifrån hur symbo-
ler präglar det mänskliga medvetandet, hur myter som syndafallet influerar 
människor. I grunden problematiserar hon sexismen som hon beskriver som 
ett kastsystem. Religionen har förstärkt detta system. Själv vill hon ”kastre-
ra” det patriarkala språket och de symboler som reflekterar och förstärker 
sexistiska strukturer. För Daly är arvsynden, som genom teologihistorien har 
förknippats med kvinnan Eva, särskilt problematisk. Eva har fungerat som 
en paradigmatisk symbol, vilken i sig har bidragit till att kvinnor internalise-
rat den på dem projicerade skulden.133 Vidare anser Daly att det är problema-
tiskt att Jesu kärlek och Jesus själv har framställts som ett offer. Dels menar 
Daly att kristologins partikularitet är problematisk. Dels är hon kritisk till det 
”syndabockssyndrom” hon anser är förknippat med Jesus. För kvinnor kan 
en syndabocksmodell förstärka deras roll som syndabockar. Skulden lyfts 
egentligen aldrig av kvinnor, menar Daly. När kvinnor förväntas efterlikna 
Jesu självuppoffrande kärlek och acceptera offret, förblir de ändå identifie-
rade med Eva och ondska. Daly anser också att det är problematiskt att 
frälsningen sker genom en man då budskapet inte går att skilja från budbära-
ren, ”the messenger is the message”.134  

Den amerikanska teologen Rosemary Radford Ruether anknöt bland an-
nat till frågan om huruvida kvinnor kan frälsas av en man och formulerade 
sin berömda fråga: ”Can a Male Savior Save Women?”.135 Ruether hävdade 
att Jesu manlighet inte har någon teologisk betydelse, däremot en social-
symbolisk betydelse i patriarkala samhällen. Kristus behöver dock inte med 
nödvändighet tolkas som man. Ruether argumenterar för en dynamisk rela-
tion mellan frälsaren och de som blivit frälsta.136  

Efter dessa arbeten har feministiska teologer fördjupat kritiken och fort-
satt diskussionen över hur ”traditionella” tolkningar av synd kan binda kvar 
kvinnor i dålig självkänsla och befästa kvinnors offerskap. För många femi-
nistiska teologer framstår just tolkningar av korset, själva ”övergången”, som 
mest problematisk. Den tyska teologen Regula Strobel ifrågasätter exempel-
vis hur ett legaliserat mord kan ha tolkats som så centralt i kristen teologi: 

How can we think of the act of violence, the judicial murder of Jesus, in  
connection with the theological concept of redemption? On the basis of what 
experience are we to see our redemption specifically in the crucifixion of  
Jesus? … Can such a repressive bloody act ever bring redemption, salvation, 
and blessing?137  

                               
133 Daly, Mary: Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women’s Liberation, ss. 1, 
9, 45–49. 
134 Daly: Beyond God the Father, ss. 75–77. 
135 Ruether, Rosemary Radford: Sexism and God-talk: Toward a Feminist Theology, s. 116. 
136 Ruether: Sexism and God-talk, s. 137f.  
137 Citat av Strobel hämtat från Moltmann-Wendel, Elisabeth: ”Is There a Feminist Thelogy 
of the Cross?”, i Tesfai (red.): The Scandal of a Crucified World: Perspectives on the Cross 
and Suffering, s. 93. En kritik som Strobel vidhåller i Strobel, Regula: ”New Ways of Speak-
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De amerikanska teologerna Joanne Carlsson Brown och Rebecca Ann Parker 
har skrivit en ofta refererad artikel inom feministisk försoningsteologi, ”For 
God So Loved the World”.138 De presenterar en skarp kritik av kristen förso-
ningsteologi som de beskriver som ”gudomlig barnmisshandel” och den 
gudsbild den befäster av Gud som ”blodtörstig”. 

Christianity is an abusive theology that glorifies suffering. Is it any wonder 
that there is so much abuse in modern society when the predominant image 
of the culture is of ”divine child abuse” – God the Father demanding and car-
rying out the suffering and death of his own son? If Christianity is to be lib-
erating for the oppressed, it must itself be liberated from this theology. We 
must do away with the atonement, this idea of a blood sin upon the whole 
human race which can be washed away only by the blood of the lamb. This 
bloodthirsty God is the God of the patriarchy who at the moment controls the 
whole Christian tradition.139 

 
Samtidigt finns flera feministiska teologer som reagerar mot denna massiva 
kritik av korsets teologi. Den amerikanska teologen Margo G. Houts, beto-
nade i respons till Joanne Carlson Brown det nödvändiga i att behålla tron på 
korsets frälsande betydelse. Hon menar att man förlorar det konstituerande 
för kristen tro, om mänskligheten inte längre behöver frälsas genom Jesu död 
på korset.140  

Den amerikanska teologen Thelma Megill-Cobbler diskuterar försoningen 
i termer av Jesu medlidande med mänskligheten. För henne är det inte Gud 
som kräver Jesu död. Snarare dödades Jesus för att människorna krävde det 
och Herodes verkställde det. Innebörden i korset, kan sökas i Jesu identifika-
tion med de lägsta klasserna, slavar och rebeller.141 Jesus skall tolkas som 
identifierad med de lidande. Megill-Cobbler kritiserar också försök att 
snabbt avvisa korset. Enligt henne är det inte tid för snabba svar när det 
gäller frågorna om korset.142 

I spänningsfältet mellan den feministiska teologin och black theology, 
finns den s.k. womanistiska teologin. Denna teologi har hämtat sitt namn och 
inriktning från författaren Alice Walker som myntade begreppet i In Search 
of Our Mother’s Garden.143 Då fokus i avhandlingen är feministiska teologer, 
lämnar jag ett relativt stort utrymme åt womanistiska teologer här. Genom 

                                                                                                                             
ing about the Cross: A New Basis for Christian Identity”, i Segovia (red.): Toward a New 
Heaven and a New Earth: Essays in Honor of Elisabeth Schüssler Fiorenza.  
138 Publicerad i Adams m.fl. (red.): Violence against Women and Children: A Christian 
Theological Sourcebook. 
139 Brown & Parker: ”For God So Loved the World”, s. 56. 
140 Houts: ”Atonement and Abuse: An alternative View”, s. 29. Artikeln är en respons till 
Brown, Joanne Carlson: ”Divine Child Abuse?” i samma tidskrift. 
141 Megill-Cobbler: ”A Feminist Rethinking of Punishment Imagery in Atonement”, s. 18. 
142 Megill-Cobbler: ”A Feminist Rethinking of Punishment Imagery in Atonement”, s. 20. 
143 Douglas, Kelly Brown: The Black Christ, ss. 97–100. 
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detta vill jag ge ett breddat perspektiv på kritik och konstruktion av kristen 
försoningslära.144 Womanism beskrivs som en teologi född ur svarta kvinnors 
erfarenhet av flerdimensionellt förtryck. Womanism handlar om svarta 
kvinnors kamp för överlevnad, befrielse från rasism och sexism.145 Inom 
womanistisk teologi ifrågasätts kristologiska tolkningar i ljuset av svarta 
kvinnors förtryck. I stället konstrueras en teologi där Jesus stöder svarta 
kvinnor i kampen för frihet.146  

Jacquelyn Grant är en av de första att kallas womanistisk teolog.147 Hon 
menar att womanistisk teologi skall ta sin utgångspunkt i svarta kvinnors 
erfarenheter av rasism, sexism och klassförtryck samt avslöja hur den kristna 
traditionen har bundit kvar kvinnor i förtryck, snarare än befriat dem.  
Womanistisk teologi skall också, enligt henne, tillhandahålla redskap för 
kvinnors befrielse. Grant menar att kristologi och soteriologi skall hållas i en 
dialektisk spanning. Frälsning skall inte tolkas skilt från Guds handlande i 
Jesus. ”It is as Jesus (Christology) acted (soteriology) in the lives/ experi-
ences of women that we are able to know the salvific significance of Jesus 
Christ for women today”.148 För Grant kan korset tolkas som det förtryck och 
lidande svarta kvinnor får utstå.149 För många svarta kvinnor är Jesus, trots 
den dominerande kulturens framställning av honom (som mild och ödmjuk 
även inför våld), en kraft och hjälp till överlevnad och befrielse från lidan-
den. För svarta kvinnor är Jesus med-lidare. På samma sätt som Jesu lidande 
kulminerade på korset, så kan svarta människors lidande komma till uttryck i 
barn som säljs, män som kastreras, kvinnor och barn som utsätts för våld och 

                               
144 Både womanistisk och feministisk teologi brukar räknas till samma fält, nämligen ”femi-
nistisk teologi”. Jfr exempelvis Rosemary Radford Ruether och hennes genomgångar i 
Women and Redemption: A Theological History, liksom i Introducing Redemption in Christi-
an Feminism där hon också presenterar womanistiska teologer. Samtidigt finns det nyans-
skillnader och det är viktigt att presentera deras olikheter. 
145 Douglas: The Black Christ, s. 97. Det finns också womanister som framhåller att termen 
inte endast skall reserveras för teologiska uttolkningar. En womanist kan jämföras med en 
teoretisk och politisk feminist, samtidigt som det finns skillnader dem emellan. Hill, Renee L.: 
”Who Are We for Each Other” i Cone m.fl. (red.): Black Theology: A Documentary History. 
Volyme II 1980–1992, ss. 345–351. Här lyfts bland annat vikten av att lyssna till svarta 
lesbiska kvinnor.  
146 Brown, Kelly Delaine: ”God Is as Christ Does: Toward a Womanist Theology”, The 
Journal of Religious Thought 46 (1989), s. 14.  
147 Hon nämns som en av deltagarna vid ett möte som womanistiska teologer höll vid Howard 
University School of Divinity 1988. Bland dessa nämns, förutom Grant, bl.a. Katie Geneva 
Cannon, Letty Russel, Toinette M. Eugene och Delores Williams. Brown: ”God Is as Christ 
Does”, s. 7.  
148 Grant: White Women’s Christ and Black Women’s Jesus, s. 82. Grant betonar att om man 
bara talar om soteriologin frånskilt kristologin leder det till sekualisering eller förandligande.  
149 ”Sadness and sorrow (the pain, the sufferings) are perpetually a part of the African Ameri-
can woman’s reality; so much so that, whatever else the consideration, these components are 
always present in the lives of black women”, Grant, Jacquelyn: ”Come to my Help o Lord, for 
I’m in Trouble: Womanist Jesus and the Mutual Struggle for Liberation”, i Stevens (red.): 
Reconstructing the Christ Symbol, s. 56. 



 

 57 

övergrepp.150 Grant ifrågasätter föreställningar om tjänande (servanthood) i 
anslutning till Jesustolkningar, och framhåller att svarta kvinnor fortfarande 
betjänar mer än andra, exempelvis i de vitas hem.151  

Den womanistiska teologen Delores Williams har bland annat gjort sig 
känd för sin kritik av kristen försoningslära. En återkommande tematik hos 
henne är surrogatroller. Hon tar sin utgångspunkt i afrikansk-amerikanska 
kvinnor som tvingats tjäna som surrogatfruar till vita män och surrogatmöd-
rar till vita barn. Hon hävdar att tolkningar av Jesu död på korset i männi-
skans ställe kan befästa bilden av surrogatroller som eftersträvansvärda. För 
Williams kan inte en förtryckarsymbol som korset, med dess konnotationer 
till övergivenhet och självutgivande kärlek, innebära något frälsande. Upp-
fattningar där man framhäver vikten av att i Kristi efterföljd bära andras 
smärta och självuppoffrande utföra uppgifter för andras skull befäster i 
stället surrogatroller.152 Kyrkan har på detta sätt uppmuntrat kvinnor att lida i 
tysthet tillsammans med Kristus. Williams egen ”försoningsmodell” är en 
slags ”överlevnadsmodell”. Hon framhåller motstånd, det motstånd Jesus 
visade i sitt eget liv och de överlevnadsstrategier han hade. För Williams är 
det inte döden, utan livet som frälser. Genom sin vision, ministerial vision, 
visade Jesus på en frälsning kännetecknad av rätta relationer.153 Korset är en 
symbol för kollektiv mänsklig synd. När Jesus bekämpar synd, gör han det 
inte på korset, utan i öknen där han vägrade låta onda krafter förgöra honom.  

JoAnne Marie Terrell, kan beskrivas som den andra generationens woma-
nistiska teologer. I motsättning till en teolog som Williams vill Terrell behål-
la korset, samtidigt som hon söker nytolka det. För Terrell är två meningar 
väsentliga: ”Jesus died for you – I don’t have to” samt ”Jesus didn’t die for 
me – my mother died for me.”154 Utifrån dessa bygger hon sin soteriologi. 
Egna erfarenheter av brutalt våld, som att hennes far misshandlat henne och 
dödat hennes mor, gör att Terrell avvisar föreställningar om offer som efter-
strävansvärda eller som sanktionerade av Gud. Hon hävdar tvärtom, med 
hänvisningar till författaren och filosofen René Girard, att Jesu död på korset 
uttrycker ett avslöjande och ett avvisande av heligt våld.155  

Jesu död på korset var en kapitulation inför makten i Rom och korsets in-
nebörd skall sökas i erfarenheter av orättfärdigt lidande. Liksom Jesus, lider 
det svarta folket orättfärdigt. Korset kan därför tolkas som en ”teodicé”. Det 
var från början en skandal och en tragisk konsekvens av Jesu konfrontation 
                               
150 Grant: White Women’s Christ and Black Women’s Jesus, s. 212. 
151 Grant, Jacquelyn: ”The Sin of Servanthood”, i Townes (red.): A Troubling in My Soul, s. 
200. 
152 Williams, Delores: ”Black Women’s Surrogacy Experience and the Christian Notion of 
Redemption”, i Cooey m.fl. (red.): After Patriarchy: Feminist Transformations of the World 
Religions, s. 9. 
153 Williams, Delores: Sisters in the Wilderness, s. 164f. 
154 Terrell, JoAnn Marie: ”Womanist Transformations of the Language of Sacrifice”. 
155 Terrell beskriver våld som ”generative scapegoating”, ett begrepp hon hämtar från den 
franska filosofen och författaren René Girard. 



 

 58 

med ondskan. Korset skall inte uttryckas i offertermer, utan i ljuset av varje 
brott som begås mot mänskligheten och gudomligheten. Det handlar om 
Guds kärlek till världen på ett genomgripande sätt och om hur långt Gud är 
beredd att gå för den alienerade människans skull. Liksom Jacqueline Grant, 
beskriver Terrell Jesus som gudomlig med-lidare. Korset är viktigt, då det 
uttrycker Kristi verkliga närvaro i lidandet, en närvaro som ger frälsning och 
befrielse från självalienation och social alienation. Våld och offerskap är 
däremot inte frälsande, men Terrell ser lidande och förtjänster som försona-
de/frälsta (redempted). Krucifixet är en påminnelse om att Gud är med och 
har avgjort sig att vara försonad, (at-one) med människorna.156 Terrells 
modell av försoningen kan beskrivas som en ”att-lära-av-modell”. Jesu död 
och korset har betydelse så länge man försöker lära av det liv som föregick 
döden. På samma sätt som hennes egen mors död blev en hjälp för henne, då 
modern innan sin död för första gången blev ett aktivt handlande subjekt och 
stod upp för sig själv, sin dotter och för livet (av vilken anledning hon bland 
annat blev mördad av sin man).157 För Terrell är korset frälsande, eftersom 
hon uppfattar Jesu lidande som en spegel av sitt eget, liksom av många andra 
svarta kvinnors liv. Det tomma korset blir en symbol för Guds fortsatta 
bemyndigande (empowerment) och en påminnelse om att lidande kan över-
vinnas.158  

På senare år har försök gjorts att beskriva försoningen i mer narrativa 
termer. Teologen Flora A. Keshgegian strävar efter att ”väva minnen” av 
Jesu liv och tjänande, kyrkans gemensamma minne med konkreta minnen av 
människors eget lidande. Hon lyfter även fram minnen av motstånd och 
handlingskraft, förbindelse och livsbekräftelse. Enligt henne har kyrkan till 
uppgift att genom minnen bidra till förändring (remember for transforma-
tion).159  

 Andra exempel är försoningsteologier influerade av postkolonial och 
poststrukturalistisk teori160 samt försoningsteologier utformade i ljuset av 
våld, social förändring och globalisering.161 

Tematik sammanfattad och exemplifierad 
Även om många (även icke-feministiska) teologer, tidigare har motsatt sig 
teologi som förhärligar lidandet och förespråkar underkastelse som ett ide-
al,162 fokuserar många feministiska och womanistiska teologer några aspekter 
som gör deras teologi särskilt utmärkande enligt min mening. Man lyfter 

                               
156 Terrell: Power in the Blood, s. 124f. 
157 Terrell: Power in the Blood, s. 127f. 
158 Terrell: Power in the Blood, s. 142. 
159 Keshgegian, Flora A.: Redeeming Memories: A Theology of Healing and Transformation. 
160 Joh, Wonhee Anne: The Heart of the Cross: A Postcolonial Christology. 
161 Trelstad, Marit (red.): Cross Examinations: Readings of the Meaning of the Cross Today. 
162 Jfr inledningen där jag exempelvis refererar till medeltidsteologen Abelard. 
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fram det problematiska i att den som möjliggör ”övergången”, är mannen 
Jesus.163 Feministiska teologers kritik av synd och frälsning har varit banbry-
tande, vilket jag åskådliggjorde med hänvisningar till Valerie Saiving och 
Judith Plaskow ovan.  

Utifrån den genomförda översikten vill jag sammanställa ett antal punkter 
som inrymmer problemområden och teologiska uppfattningar som belyses 
och kritiseras inom det feministteologiska fältet. Dessa är:  
 
• Jesus frälsaren som man, då detta befäster dikotomier mellan män och 

kvinnor. När Jesus framställs som Guds son, förstärks föreställningar om 
att det gudomliga skulle vara ”manligt” och det ”kvinnliga” syndigt och i 
behov av frälsning. 

• Föreställningar om offer och lydnad samt underkastelse som ideal, inte 
minst i ljuset av barn och kvinnor som lever i misshandelssituationer. 

• Uppfattningar om Jesu lidande och död som frälsande, inte minst när 
dessa dras till sin spets i den s.k. objektiva försoningsläran, där Gud fa-
dern kräver offret på sin son för att kunna frälsa världen. Detta för att li-
dande och våld därmed befästs och förhärligas samt för att straff kan 
framstå som nödvändigt och till och med som något gott.  

• Uppfattningar om människans synd och behov av förlåtelse, särskilt tal 
om syndighet inför exempelvis människor utsatta för övergrepp.  

• Föreställningar om Jesu ställföreträdarskap, att någon annan skulle kunna 
gottgöra för människors synd. Likaså tanken på tjänarskap, inte minst för 
svarta kvinnor som har levt, och fortsätter att leva, i tjänar- och surrogat-
roller till vita. 

• Tolkningar av försoningen som relaterar till själens frälsning eller det 
bortomjordiska och inte till livet här och nu.  

• Tolkningar som framhäver relationen mellan Gud och människa framför 
mellanpersonliga relationer.  

• Apolitiska och akontextuella tolkningar av försoningen där försonings-
teologi inte relaterar till sammanhang där den utformas och inte innefattar 
frågor om rättvisa och förändring här och nu.  

• Föreställningar om korsets partikularitet, att Jesus dog en gång för alla 
och därmed har ”löst” frågan om försoning. Sådana föreställningar kan 
förstärka hjälplöshet och oansvarighet.  

 
Man kan urskilja två huvuduppfattningar hos feministiska teologer vad gäller 
kristen försoningsteologi. Även om denna indelning blir schablonartad, så 
beskriver den ganska väl de två dominerande huvudargumenten. 
 

                               
163 Detta exemplifierade jag ovan med referenser till Rosemary Radford Ruether och Mary 
Daly.  
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• Ett avvisande av kristna försoningsteologiska tolkningar, exempelvis 
Jesus och korset som frälsande. 

• En revidering och omtolkning av kristna försoningsteologiska tolkningar 
där man fortsatt håller kvar föreställningar om Jesus och korset som cen-
trala för kristen försoningsteologi. 

 
Den uppfattning som företräds i den första punkten, den avvisande hållning-
en, kan beskrivas som en radikal feministisk uppfattning. Inställningen som 
företräds i den andra, kan kallas en moderat feministisk uppfattning. Det är 
viktigt att poängtera att den avvisande, radikala inställningen, inte nödvän-
digtvis sammanfaller med huruvida man fortsatt kallar sig kristen eller inte. 
Både Rita Nakashima Brock och Daphne Hampson måste beskrivas som 
radikala, men där Brock fortsatt kallar sig kristen. För Brock är med andra 
ord inte föreställningar om Jesu frälsande död och uppståndelse, konstitue-
rande för kristen tro.  

Det är inte heller så att radikala teologer endast kritiserar de s.k. objektiva 
försoningslärorna. Det skulle i så fall vara en ganska enkel lösning. Om det 
var så, skulle kristna teologer helt enkelt fortsatt kunna hävda att den radika-
la feministiska kritiken inte träffar försoningsläran, som man möjligen anser 
uttrycks mer korrekt i icke-objektiva modeller. I kapitel 3 kommer jag att 
visa hur både Rita Nakashima Brock och Daphne Hampson i synnerhet 
kritiserar de mer objektiva tolkningarna, men inte endast. För Daphne 
Hampson, men även Rita Nakashima Brock, är även mer subjektiva och 
”liberala” tolkningar problematiska. 
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3. Hampsons och Brocks teologiska kritik  

I detta kapitel belyses avhandlingens andra frågeställning; hur Daphne 
Hampson och Rita Nakashima Brock förhåller sig till kristen försoningsteo-
logi, och den tredje frågeställningen; hur de skiljer sig från varandra till 
innehåll i sin försoningsteologi. Här behandlas några motiv utifrån vilka 
både Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock kritiserar kristen tro. 
Motiven är gudsbild och ”den Andre”. Därefter sammanförs deras kritik av 
kristen försoningsteologi i den modell som presenterades i kapitel 1, som 
från–övergång–till. Denna presentation skall återge Hampsons och Brocks 
innehållskritik av kristen teologi. Daphne Hampson och Rita Nakashima 
Brock presenteras här tillsammans. Detta för att presentera kritik de delar, 
framhålla skillnader samt för att undvika onödiga upprepningar.  

I inledningen redogjorde jag för att Daphne Hampson är influerad av ob-
jekt-relationsteori, poststrukturalistik teori och franskt feministiskt tänkande. 
Jag redogjorde för att Rita Nakashima Brock anknyter till befrielseteologi, 
objekt-relationsteori, delvis till poststrukturalistisk teori och till postkolonial 
teori. Dessa teorier skall, som jag framhöll i kapitel 1, introduceras efter 
hand i avhandlingen och i den omfattning jag bedömer det som väsentligt för 
att Hampsons och Brocks teologiska tolkningar skall framträda.  

”Den Andre” 
Feministiska teoretiker har länge uppmärksammat hur kvinnan har fram-
ställts som mannens ”Andre”. Författaren och filosofen Simone de Beauvoir 
ansåg att subjektet inom filosofin är manligt och att kvinnan konstrueras som 
mannens andre. Mannen kan sätta kvinnan i en underordnad position. Han 
hävdar sig som Subjektet och hon låses fast i positionen som ”den Andre”. 
Kvinnan är annorlunda, en som underordnas, hon är inte ”den samme” som 
mannen. Hon är icke-mannen, definierad av män. ”Han är subjektet, han är 
det Absoluta, hon är den Andre”.164  

Frågan om den andre är ett centralt motiv hos en rad tänkare. Inom filoso-
fin har man uttryckt det som att filosofin börjar och slutar med frågan om 

                               
164 Beauvoir, Simone de: Det andra könet, s. 26. 
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den andre.165 Begreppet ”den Andre” har använts för att på olika sätt uttrycka 
subjektet och jaget inom filosofi och psykologi. ”Den Andre” har fått repre-
sentera begäret efter det absoluta inom psykoanalytiskt influerad teori, den 
andre som också har tolkats som modern och allt som står för modern.166 
Inom sociologin och postkolonial teori har begreppet använts för att beskriva 
hur samhällen och grupper formas. Då framhålls att västerländska samhällen 
har formats genom urskiljning från andra, man representerar sig själv i 
relation till andra.167 ”Den Andre” är alla de utom jag, men framför allt den 
som genom sin olikhet förstärker ”det Sammas” identitet. Skillnaden och 
olikheten blir ytterst en förstärkning av det egna.168 I följande avsnitt skall 
jag redogöra för hur Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock använder 
sig av begreppet ”den Andre”.  

I Daphne Hampsons kritik av kristen teologi är kvinnan som ”den Andre” 
en återkommande tematik. Hon argumenterar i linje med Simone de  
Beauvoir och hävdar att kvinnan framställs som mannens motsats. Kvinnan 
är den andre i relation till hur mannen definierar sig själv som subjekt.169 
Mannen är norm och kvinnan är avvikande. Hampson menar att kyrkan och 
kristen teologi har framställt kvinnan essentiellt och tilldelat henne en av-
gränsad och bestämd plats i den gudomliga ordningen. Även den kristna 
gudsbilden är konstruerad utifrån föreställningar om kvinnan som ”den 
Andre”. När Hampson diskuterar kvinnan, tolkar jag det som som en hur-
fråga. Hon utreder hur kategorin kvinna har fungerat i diskursen, det språkli-
ga meningssammanhanget. Med hjälp av bibelhänvisningar och olika teolo-
giska uttolkningar visar hon hur kvinnan har framställts genom den kristna 
historien, alltid utifrån männens perspektiv, ofta utifrån mäns ambivalenta 
föreställningar. Kvinnan har framställts i stereotypa termer som ett ideal, 
som moder, hora och komplement.170 Hampson menar att kvinnan har fram-
ställs utifrån mannens behov och exemplifierar det med Maria, som har 
framställts som gudaföderska och får ett värde endast i relation till sin son. 
Som uttryck för kvinnans marginalisering visar Hampson även hur Jahve har 
fått moderliga drag. ”Kvinnan” behövs inte. I bibeln framställs den ”manli-
ge” Guden även som mödrarnas mor och biologin förnekas.171  

                               
165 Taylor, Mark C.: ”Introduction: System, Structure, Difference, Other”, i Taylor (red.): 
Deconstruction in Context, s. 4. 
166 För tolkningar av psykoanalytiskt inspirerade tolkningar av Lacan, se exempevis Jantzen: 
Becoming Divine, ss. 34–41. 
167 Se exempelvis Hall, Stuart: ”The West and the Rest: Discourse and Power”, i Hall m.fl. 
(red.): The Formations of Modernity, s. 279. 
168 Mudimbe, V. Y.: ”Diskurs om makt och kunskap om de andra: Marginalitet och koloniser-
ingens struktur”, i Eriksson m.fl.(red.): Globaliseringens kulturer, ss. 136–139. 
169 Hampson, Daphne: After Christianity, s. 169. 
170 Hampson: After Christianity, s. 173. 
171 Hampson hänvisar till skapelseberättelserna där kvinnan skapades av mannen, liksom i 
mässan där den (oftast) manlige prästen delar ut livets bröd. Hampson: After Christianity, ss. 
179–181.  
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Daphne Hampson diskuterar orsaker till detta och är medveten om att 
kristen tro är komplex och mångfaldig, men framhåller att hon vill ställa 
frågor kring varför vissa tolkningar har blivit så dominerande.172 Hon grun-
dar mycket av sina förklaringsmodeller i utvecklingspsykologiska och post-
strukturalistiska teorier. Hon refererar till objekt-relationsteorier och om-
sorgsetiker där Nancy Chodorow, Carol Gilligan och Sara Ruddick är vikti-
ga.173 Objekt-relationsteori är ett alternativ till psykodynamisk teori. Här 
betonas hur relationen mellan individen-subjektet och de viktiga personerna 
(objekten) i omvärlden utvecklas och hur tidiga relationer får betydelse för 
individens självuppfattning och inställning till omvärlden. Man betonar 
vikten av sexualitet som man anser organiseras under de första åren. Objekt-
relationsteoretiker argumenterar för att barns sociala relationer är bestäm-
mande för deras psykologiska växt och personlighetsformation.174 

Nancy Chodorow anser att sociala strukturer och familjemönster tidigt 
internaliseras i små barn som omedvetna processer. Dessa påverkar barnens 
känsloliv och psykiska struktur. Barn tar in konfliktfyllda relationer och 
organiserar sin egen självuppfattning utifrån dessa erfarenheter. Chodorow 
hävdar att relationer mellan barn och den primära vårdnadshavaren, oftast 
mamman, är avgörande för deras könsutveckling. Hon betonar pojkars och 
flickors skilda könsutveckling. I hennes analys står mor-dotter-relationer i 
fokus och hon undersöker särskilt hur kvinnor skapar och skapas genom 
denna relation. Eftersom mamman, enligt Chodorow, oftast är den primära 
vårdaren påverkar och präglar det barnens könsidentitet. Chodorow ser 
mödrars relation till sina döttrar som mer präglade av enhet och kontinui-
tet.175  

För Chodorow får fader-frånvaron i den västerländska kulturen konse-
kvenser för i synnerhet pojkars könssocialisation, som hon anser blir svårare 
än flickors. Flickor utvecklar en personlig identifikation med sin mamma, 
identifikation i närhet till mamman och hennes personlighet, beteendemöns-
ter, värderingar och attityder. Pojkar utvecklar i stället positionella identifi-
kationer för sin maskulina roll, menar Chodorow. Detta betyder att de identi-
fierar sig med särskilda aspekter av en annan människas roll, vilket inte 
nödvändigtvis får till konsekvens att dessa värderingar eller attitityder inter-
                               
172 Hampson: After Christianity, s. 119f. 
173 Teoretiker influerade av psykoanalysen beskrivs av den feministiska teoretikern Beasley 
som freudianska feminister. Dessa teoretiker betonar till skillnad mot faderns (i Freuds 
tänkande), moderns förspråkliga betydelse. Kvinnors egen självförståelse och flickors och 
kvinnors ”unika röster” framhålls. Chodorow tillsammans med Gilligan och Ruddick betonar 
kvinnors annorlunda självförståelse och den unika kvinnliga rösten. Gilligan anser att kvinnor 
har en annan moral än män. Chodorow tolkar könsskillnaden först och främst utifrån sociala 
arrangemang. Chodorow finns inom den socialistiska feminismen där kvinnors position tolkas 
utifrån både klass och kön. Chodorow tolkar könssystemet psykologiskt, även om hon också 
refererar till ekonomiska processer. Se Beasley: What is Feminism?, ss. 65–69.  
174 Se exempelvis Chodorow, Nancy: The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and 
the Sociology of Gender, s. 47. 
175 Chodorow: The Reproduction of Mothering, s. 9. 
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naliseras. Den positionella identifikationen sker när den personliga identifi-
kationen inte är möjlig. Chodorow hävdar att pojkar lär sig maskulin köns-
identifikation utan en personlig och nära relation till fadern. Pojkar lär sig 
maskulinitet mer medvetet, utifrån heterosexuella roller utan mammans 
inblandning. De avvisar det de identifierar med modern och definierar den 
kvinnliga världen negativt. Maskulina identifikationsprocesser präglas av 
separation från andra och av förnekade känslomässiga relationer.176 

Daphne Hampson baserar sin kritik på bland annat dessa teorier. Hon po-
ängterar att hennes tolkningar måste prövas kritiskt av läsaren.177 Samtidigt 
framstår hennes orsaksförklaringar emellanåt som kategoriska och hon 
lämnar inte utrymme åt alternativa synsätt. För Daphne Hampson får barns 
tidiga könssocialisation, i synnerhet pojkars tidiga moders-separationer, stor 
betydelse. Pojkar behöver hantera saknad av fadern och separation från 
modern. Hampson anser inte att pojkar löser dessa separationer i nära rela-
tioner till andra, utan med hjälp av externa resurser, som språk och symbol, 
lagens auktoritet, en garant från ovan. Hampson hävdar att lagen ersätter den 
frånvarande pappan.178 Lagen tolkar jag som den maskulina symboliska 
ordningen. Utifrån feministiska teoretiker, som Luce Irigaray, hävdar  
Hampson att både män och kvinnor har formats av språk som utgår från det 
enda könet (det manliga). Hampson anser att den kristna teologin är en 
diskurs som befäster och ger uttryck åt en viss könssocialisation och en 
sexistisk könsordning. Den tillfredsställer mäns grundläggande behov, 
brister och saknad som uppstått under deras könssocialisation och uppväxt-
villkor. Daphne Hampsons argument liknar teologen Grace M. Jantzens, 
vilka introducerades i kapitel 2. Jantzen kritiserar subjektsuppfattningen 
inom psykoanalytisk teori. Hon argumenterar för att religion och gudsbe-
grepp är manliga projektioner vilka har uppstått för att män skall kunna hålla 
kvar undertryckta begär och kontroll av ”(m)others”.179  

För Daphne Hampson är sexualitet och andlighet intimt sammanvävda 
med människors självförståelse.180 Därför får könssocialisationen återverk-
ningar på symboliska strukturer, gudsbilder, religiösa uttryck, men också det 
omvända. En transcendent monoteism och en ”manlig” gudsbild bidrar till 
en viss könskonstruktion och en viss typ av relationer mellan könen. Enligt 
Hampson har kristen teologi fungerat som en dominerande diskurs, vilken 
har utövat en hegemonisk makt över västerländskt tänkande.181 I denna 

                               
176 Chodorow: The Reproduction of Mothering, ss. 175f, 181. 
177 Hampson: After Christianity, s. 119f. 
178 Hampson: After Christianity, s. 99f. 
179 Jfr kapitel 2 ovan, not 120. 
180 Hampson: After Christianity, s. 89. 
181 Hampson: After Christianity, s. 167. 
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diskurs finns, i likhet med vad Irigaray menar, inte kvinnan som den verkligt 
andre, ”den andre”.182  

Theology par excellence has been the screen on to which ultimate values 
have been projected. A transcendent monotheism and a God conceived as 
’male’ have, I shall argue, had the effect of consolidating a certain construal 
of gender and of relations between the sexes. Particular gender arrangements 
are given an ultimate sanction: they are thought to conform to the way in 
which things outght to be, decreed from the high. In his theology man has  
given his imagination scope.183  

 
Hampson hävdar således att religionen påverkar könskonstruktionerna. Som 
särskilt problematisk ser hon den manlige monoteistiske guden. Huvud-
poängen i hennes argumentation och kritik är att den västerländska guds-
bilden har konstruerats utifrån patriarkala värderingar och mäns guds-
medvetande. Detta visar sig i gudstjänster; i språk, böner, predikningar och 
sånger, vilka är präglade av mäns begreppsvärld. Hampson poängterar att 
gudsmedvetandet inte kan separeras från språk- och begreppssystem, men 
problemet är att kvinnor har fråntagits möjligheten att uttrycka sin gudserfa-
renhet och sitt gudsmedvetande. Den ”manliga” religionen har inte betraktat 
kvinnan som jämlik mannen. Daphne Hampson kritiseras för att själv före-
språka en andlighet fri från språkliga konkretioner. Detta bemöter hon med 
att man mycket väl kan söka språkliga konkretioner, men att dessa skall 
skapa former och myter som är sanna gentemot det man vill symbolisera. 
Det hon avvisar är den språkliga förmedling som kristendomen tillhandahål-
lit. Hon poängterar att begrepp, bilder och ord behövs när man skall tala om 
Gud, men inte en patriarkal världsbild och historia.184  

I Rita Nakashima Brocks teologiska kritik framgår också begreppet ”den 
Andre”. Brock argumenterar i likhet med Hampson utifrån utvecklings-
psykologiska teorier, men tar också hjälp av postkolonial teori. Brock be-
skriver patriarkatet i termer av rädsla för sårbarhet, smärta och känsla. Patri-
arkatet grundläggs i förnekade rädslor som projiceras på andra och skapar 
”den Andre” eller ”de Andra”. Brock bygger delar av sin analys på författa-
ren och psykoanalytikern Alice Millers teorier.185 Här hämtar hon teorier om 
barns tidiga uppväxtvillkor. För Brock är patriarkatet en socialhistorisk 
                               
182 Luce Irigaray menar att kvinnors möjlighet till frigörelse och transcendens består i att 
verkligen bli ”det andra” könet. Se exempelvis: Irigaray, Luce: ”Sorcerer Love: A Reading of 
Plato, Symposium, ’Diotima's Speech’”, i Irigaray: An Ethics of Sexual Difference. Se även 
Rösing, Lilian Munk: ”Könet är 2 kön: Om Luce Irigaray”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 4 
(2002), ss. 38–41. 
183 Hampson: After Christianity, s. 89. 
184 Hampson, Daphne: Theology and Feminism, s. 44. 
185 Alice Miller är författare och psykoanalytiker. Hon har skrivit en rad böcker med fokus på 
barndomen, övergrepp på barn och föräldrars förmåga och/eller oförmåga att möta sina barn 
och fostra dem till trygghet och kärlek. En av de Rita Nakashima Brock ofta refererar till är: 
Miller, Alice: For Your Own Good: Hidden Cruelty in Child-rearing and the Roots of Vio-
lence. 
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produkt. Hon eftersträvar djupare psykologiska förklaringar till dess upp-
komst och vill beskriva dess ”insida”. Patriarkatet föds inifrån, från ”trasiga 
hjärtan”. I sin analys utgår hon från barns tidiga skador. Hon problematiserar 
mellanpersonliga bindningar som formar människor. Tidiga skador grund-
läggs i familjen och familjen beskrivs som ”samhällets hjärta”.186  

Hos Rita Nakashima Brock framstår konstruktionen av ”den Andre” som 
en konsekvens av psykiska processer och uppfostran. I senare texter är hon 
alltmer influerad av postkolonial teori. Hon framhåller samspelet mellan 
olika faktorer i formandet av ”den Andre”. Hon beskriver sin egen uppväxt, 
hur hon som barn utvandrade från Japan till USA och hur hon har formats av 
stereotyper.187 Ett stereotypt tänkande och klyvningen av världen i dikotomi-
er (gott/ont, rätt/fel etc.), uppfattas inom postkolonial teoribildning som 
orsakat av en oförmåga att hantera psykologisk ambivalens.188 Inom psyko-
analytisk tradition anser man att det finns olika sätt att hantera psykologisk 
ambivalens. Antingen kan man acceptera ambivalenser genom att försöka 
sammanfoga olika och motsägelsefulla drag till en sammansatt och komplex 
bild, eller så kan man undertrycka negativa känslor och idealisera. De som 
beskrivs som auktoritativa personligheter, tenderar att förneka ambivalensen 
genom förträngning, vilket får till konsekvens att deras undertryckta känslor 
projiceras på grupper som uppfattas som ”avvikande”, de Andra.189 Brock 
utgår från sådana synsätt när hon problematiserar stereotyper och imperia-
lism. Hon hävdar att färgade kvinnor och män har stereotypiserats av vita 
imperialister, något hon anser fortfarande pågår. Under sin egen uppväxt 
gjorde hon allt för att försöka undgå denna orientalisering, bland annat 
genom att idealisera sitt hemland.  

I took refuge in remembering Japan as a place where I was loved and pro-
tected, a lush world, in stark contrast to the dry, brown prairies of Kansas and 
the hostile white schoolmates who called me ’dirty Jap’.190 

 
Brock teoretiserar kring den andres identifikation och hemlandet.191 Utifrån 
psykoanalytiskt influerad feminism och postkolonial teori visar hon hur 

                               
186 Brock: Journeys by Heart, ss. xv, 3f. 
187 Stereotyp skall uppfattas som ensidiga beskrivningar där skillnader reduceras till en 
entydig bild. Stereotyper underbyggs också av dikotomier. Dels genom att stereotypen står för 
ensidighet, dels genom att stereotypen självt är delad i två; dess ”goda” och ”dåliga” sidor. Jfr 
Hall: ”The West and the Rest”, s. 308.  
188 ”Ambivalens” har sin engelska motsvarighet i ”ambiguity” (mångtydigheten hos ett ord) 
och ”ambivalence” (kluvenhet, tvehågsenhet hos en person). Eriksson m.fl.: ”Den postkoloni-
ala paradoxen”, s. 37f.  
189 Eriksson m.fl.: ”Den postkoloniala paradoxen”, s. 37f. 
190 Brock, Rita Nakashima: ”Cooking without Recipes: Interstital Integrity”, i Brock m.fl. 
(red.): Off the Meny: Asian and Asian North American Women’s Religion and Theology, s. 
134.  
191 Jämför exempelvis: Rushdie, Salman: ”Imaginära hemländer”, i Eriksson m.fl. (red.): 
Globaliseringens kulturer.  
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kvinnor, inte minst asiatiska kvinnor och män, konstrueras och orientaliseras 
som ”den Andre”, även i kristen tro och tradition. I jämförelse med Daphne 
Hampson, har Rita Nakashima Brock inte ett lika starkt fokus på att kvinnan 
konstrueras som den andre i kristen teologi. Snarast har hon sitt fokus på alla 
de som enligt hennes uppfattning har skadats och skadas av kristen tro och 
maktutövning. Dessa innefattar kvinnor i allra högsta grad, men även homo-
sexuella, barn, svarta, asiat-amerikaner (APA; Asian Pacific Americans), 
ursprungsbefolkningar och inte minst alla de som utsatts för sexuellt våld.  

Sammanfattningsvis så är kategorin ”den Andre” framträdande i såväl 
Daphne Hampsons som Rita Nakashima Brocks teologiska kritik. Hos 
Hampson är det kvinnan som framstår som ”den Andre”. Hos Rita  
Nakashima Brock är det de som har marginaliserats av kristen tro och 
maktutövning. 

Gudsbild 
Rita Nakashima Brock och delvis Daphne Hampson, är influerade av den 
amerikanska feministen Nelle Morton (1905–1987). Morton har beskrivits 
som en av förmödrarna inom kvinnorörelsen. Morton hävdade att symboler 
verkar i människors undermedvetna. Enligt Morton har det teologiska arbetet 
varit alltför inriktat på teologiska begrepp och dogmer och inte på hur sym-
boler, ”images”, fungerar. En symbol som exempelvis ”Gud Fader” fylls 
med innebörd av människor, i ett patriarkalt samhälle av män. På samma sätt 
påverkar en symbol som ”Gud Fader” människors livsstil och deras könsför-
ståelse. Bilder och symboler påverkar människors självbild, men är även i 
funktion i det offentliga livet. Bilder och symboler har makt att påverka 
såväl människors livsmönster som samhällets offentliga strukturer.192 Morton 
ansåg att symboler agerar frånskilt förnuft och begreppsbildning och att 
omedvetenhet om detta kan medföra ett oansvarigt bruk av dem. Inte minst 
poängterade Morton att symboler ofta fungerar kraftfullt hos små barn. 
Enligt Morton lever människor utifrån symboler, inte utifrån begrepp eller 
idéer. Myter, symboler och bilder både kan befria människor, såväl som 
indoktrinera, förtrycka och kontrollera.193 Den här synen på språket och 
symbolers makt är något som Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock 
delar. Varken Hampson eller Brock anser att språk är ”oskyldigt”.194 Detta 
kommer inte minst till uttryck när de diskuterar den kristna gudsbilden.  

I Daphne Hampsons argumentation finns en grundläggande kritik av di-
kotomier mellan män och kvinnor och mellan Gud och människor. Hierar-
kiska och dikotoma könskonstruktioner är strukturerande för det Hampson 

                               
192 Morton, Nelle: The Journey is Home, ss. 141–143. 
193 Morton: The Journey is Home, ss. xxiii, 20, 31. 
194 Jfr kapitel 1 ovan, ”Studium av teologiska tolkningar”. 
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beskriver som gudskonstruktioner, gudsbilders utformning. Det omvända är 
också fallet; gudskonstruktioner får återverkningar för könskonstruktioner.  

Hampson beskriver kristendomen som en skadlig myt, som en projektion 
formad av patriarkatet.195 Hon anser att kristen tro tillfredsställer den patriar-
kala ordningen, vilket synliggörs i bland annat gudsbilder. Hon problemati-
serar exempelvis monoteismen och dess uttryck i den västerländska kulturen. 
Hon anser att den monoteistiska guden har framställts dikotomt gentemot 
såväl människa som jord. Gud har skildrats i hierarkiska termer. Enligt 
Hampsons uppfattning uttrycker sådana gudsbilder den kristna gudens 
självtillräcklighet, oberoende och hierarkiska makt.  

 
God has been conceived to be hierarchically placed above humankind. God’s 
onness involes ’his’ self-suffiency. God exists before the creation and is re-
sponsible for the creation. ’He’ is envisaged as having absolute power and 
knowledge.196  
 

För Daphne Hampson är den monoteistiska gudsbilden problematisk och hon 
menar att den till skillnad från polyteistiska gudsbilder, i hög grad är kon-
struerad kring kön:  

In the societies in which divinity is imaged as consisting in relationships be-
tween a number of gods and goddesses, there is, in the religion, less construc-
tion of gender. For example gods and goddesses may move from one sex to 
the other, being a god in one society and a goddess in another; goddesses go 
to war, while gods are connected with fertility. In parallel, in the societies 
with polytheistic religions not only do women fulfil roles (such as priestess) 
in the religion, but there is in the society less construction of gender. For  
example there are few taboos surrounding female sexuality.197 

 
Daphne Hampson argumenterar i linje med de feministiska teoretiker och 
teologer som introducerades i kapitel 1. Dessa anser att underliggande diko-
tomier mellan ”kvinnligt” och ”manligt”, där där den manliga principen är 
överordnad, upprätthåller andra dikotomier som mellan Gud och människa. 
Detta eftersom mänskligheten beskrivs som ”kvinnlig” och det gudomliga 
som ”manligt”. 

For it is precisely the fact that men have tended to be associated with that 
which is above, spiritual and ’like God’, whereas women have been associ-
ated with that with is below, of the earth, sexual, and ’unlike’ God which lies 
at the heart of the problem! To continue to use exclusively male language for 

                               
195 Hon ställer sig i den religionskritiska traditionen med Freud och Feuerbach, Hampson: 
After Christianity, s. 120. 
196 Hampson: After Christianity, s. 123f. Jfr även Hampson, Daphne: ”On Power and Gen-
der”, Modern Theology 4 (1988), s. 235. 
197 Hampson: Theology and Feminism, s. 98. 
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God (or female language for humanity in relation to God) reinforces these 
perceptions. The biblical material is not innocent.198  

 
När Hampson kritiserar dikotomier mellan människa och Gud och mellan 
kvinnor och män, tar hon sin utgångspunkt i en förståelse av feminism som 
jämlikhet mellan män och kvinnor,199 samt utifrån en förståelse av autonomi 
som vikten av att låta sin egen lag råda.200 Heteronomi innebär i stället att 
man ger upp sin auktoritet till någon annan.201 För Hampson förutsätter 
västerländska monoteistiska religioner heteronoma relationer mellan Gud 
och människor. Gud tillskrivs auktoritet. Människor förväntas lyda Gud. 
Kristna människor skall efterleva ”Guds vilja”.202 I motsättning till detta 
anser hon att en feminist måste vara subjekt i sitt eget liv och inte underord-
nas auktoriteter.  

Enligt Hampson bidrar också monoteismen till att konstruera det ”annor-
lunda”. Monoteismen skapar och upprätthåller innanförskap och utanför-
skap. Gudsnamn som ”Kung”, ”Herre”, ”Fader” och ”Domare” befäster 
ytterligare hierarkier.203 För Hampson kan inte monoteismen med en tran-
scendent Gud motsvara feministiska ideal. Monoteismen förstärker domi-
nans och dikotomier, medan feminister eftersträvar självförverkligande, 
jämlikhet och andras bemyndiganden.204  

Daphne Hampsons kritik är riktad gentemot det hon beskriver som polari-
seringar, där Gud framställs dipolärt. Hon anser att när Gud inom monoteis-
men sägs representera helheten och när Gud framställs som en upphöjd 
enhetlig verklighet, medför detta att denna enda Gud måste skapa det som är 
annorlunda än sig självt. Detta, anser Hampson, medför en polarisering.205 
Hon anser att män i en sådan polariserad verklighetsuppfattning, har fram-
ställt sig själva i den ena av dess poler och Gud i den andra. Hampson kriti-

                               
198 Hampson: Theology and Feminism, s. 84. Jag antar att det är feltryckt i boken ”with that 
with is…” borde ha varit ”which”. 
199 Hampson, Daphne: ”Response: Daphne Hampson”, i Hampson (red.): Swallowing a 
Fishbone? Feminist Theologians Debate Christianity, s. 117. Min kursivering.  
200 Autonomi härleder Hampson etymologiskt från auto-nomos, att låta sin egen lag råda. 
Hampson, Daphne: ”On Autonomy and Heteronomy”, i Hampson (red.): Swallowing a 
Fishbone?, s. 1. Min kursivering. 
201 Från hetero-nomos, att överlämna makten till någon annan. Hampson: ”On Autonomy and 
Heteronomy”, s. 1.  
202 Hampson förtydligar detta med det hon ser som Marias omöjliga alternativ att säga ”nej” 
till Gud. Hampson: ”On Autonomy and Heteronomy”, ss. 8–10. 
203 Hampson: After Christianity, ss. 125–129. Hampson dekonstruerar exempelvis de motiv 
som återspeglas i bönen ”Vår Fader”. ”Fadern” är ett uttryck för familjens överhuvud, 
”himlen” befäster Gud som skild från det jordiska, i bönen om ”mat för dagen” framställs 
människor som beroende av Fadern (s. 129). 
204 Hon anser att feminister värderar olikhet, mångfald och pluralism och framhåller behovet 
av symboler för enhet, men där den statiska enheten inte skall dölja mångfalden. ”We need 
symbols för unity, but the unity of the many is very different from a collapse of all diversity 
into a static One”, i Hampson: Theology and Feminism, s. 153.  
205 Hampson: After Christianity, s. 6. 
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serar även antropomorfa försök att beskriva Gud, även dialogiska tolkningar 
som av den judiske filosofen Martin Buber. Enligt henne återspeglar sådana 
tolkningar en Gud som blir människans egen (framför allt männens) avbild. 
Hampson anser att sådana tolkningar i slutändan medför paganism. Gud blir 
’gud’, männens projektion.206  

För Rita Nakashima Brock är monoteismen också problematisk. Monote-
istiska gudsbilder har medfört skadliga konsekvenser. Brock kritiserar tros-
föreställningar där Gud framställs som det högsta goda, som perfekt, mäktig, 
ren, oberörd, den som älskar fullkomligt, apatiskt och utan känslor. Brocks 
kritik av den kristna gudsbilden kan sammanfattas i två huvudområden. Dels 
kritiserar Brock tolkningar hon anser befäster dikotomier mellan Gud och 
människor, Gud och den här världen. Dels kritiserar hon tolkningar hon 
anser sätter mönstret för den mänskliga kärleken, exempelvis där Gud fader 
blir en modell för jordisk faderskärlek. Brock kritiserar i synnerhet tolkning-
ar där Gud framställs som vred mot dem som inte lyder och där troende 
måste förneka sig själva för att undvika Guds vrede. Brock anser att före-
ställningar om en Gud fader som undviker närhet, sårbarhet och känslor kan 
befästa liknande förhållningssätt för jordiska fäder. Det blir också viktigt att 
lyda auktoriteter, även straffa dem som handlar felaktigt.  

Like good soldiers, stoic, stalwart, impenetrable, and dispassionate, fathers 
love by sacrificing self and being immune to all the messy, conflicted feel-
ings of self-invested, fleshy, sensuous love. In loving at ascetic remove, they 
achieve the highest reward, the loss of self to God through a love not of this 
world.207  

 
Förutom att sådana gudsbilder formar värderingar och rent faktiskt kan 
påverka familjemönster, social organisering och historiska skeenden, anser 
Brock att de också får konsekvenser för hur jaget och i synnerhet det ”man-
liga jaget” formas. När jaget formas i relation till dualistiska metafysiska 
strukturer uppfattade som gott/ont, antingen/eller, kan det medföra att män-
niskor uppfattar sig som ”goda” till skillnad mot andra som är ”onda”. Detta 
anser Brock exempelvis har visat sig i förföljelse av s.k. heretiker.208 Brock 
menar att den västerländska monoteismen skapar ultimata, primärt etiska 
kategorier, grundade i antingen/eller. Hon beskriver det ”klassiska väster-
ländska absoluta” som otvetydigt, transcendent och perfekt och att det kon-
trollerar allt och medför fasta distinktioner mellan gott och ont.209  

Rita Nakashima Brocks är befrielseteologiskt influerad och praxis och 
strävan efter befrielse är väsentliga komponenter i hennes teologi. Det är 
                               
206 Hampson: After Christianity, ss. 240–244. 
207 Brock, Rita Nakashima: ”Saving Love”. 
208 Brock: Journeys by Heart, s. 57. 
209 Brock, Rita Nakashima: ”Interstitial Integrity: Reflections toward an Asian American 
Woman’s Theology”, i Badham (red.): Contours: An Introduction to North American Theolo-
gies, s. 187. 
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offer för våld och övergrepp och strävan efter befrielse för dessa som står i 
fokus för hennes teologiska ansats. Hon utgår från partikulära kontextuella 
analyser för att förstå och motverka våld och lidande. Utifrån sådana ansat-
ser kritiserar hon den västerländska monoteistiska gudsbilden i första hand 
utifrån konsekvenser. Brocks argumentation kring det problematiska med 
dessa konsekvenser sammanför jag här i tre punkter:  

För det första kritiserar Brock den monoteistiska gudsbilden utifrån de 
lydnadsideal den befäster. Hon menar att när kristen tradition framhåller 
lydnad inför den kristne fadersguden, så kan det medföra att barn omedvetet 
och medvetet uppmuntras att lyda sina egna föräldrar, sina fäder i synnerhet. 
Brock argumenterar för att barn som lär sig lyda sina föräldrars och fäders 
auktoritet, inte lär sig att lyssna till sina egna kroppar, känslor och behov. 
Auktoriteten förläggs utanför dem själva och de får svårt att upptäcka när de 
skadas.210  

För det andra kritiserar Brock gudsbilden utifrån föreställningar om straff. 
Hon anser att när Gud framställs som en avgränsad auktoritet, skild från 
vardagsliv och social relation, så förstärks föreställningar om att straff på 
olydiga är välförtjänat och att visst lidande är förtjänat. Gud framstår som 
oberörd och maktfullkomlig.211  

För det tredje kritiserar Brock gudsbilden utifrån föreställningar om sam-
manblandningar av kärlek och våld. Sådana ”sammanblandningar” uppstår 
när människor lär sig att den gudomliga fadern är god och kärleksfull, samti-
digt som samma fader sänder sin son, oskyldig, lydig, utan klagan, till dö-
den. Brock ser sådana sammanblandningar av kärlek och våld, som en av de 
allvarligaste orsakerna till att kvinnor och barn hålls kvar i förtryckande 
relationer. Hon uppmärksammar även ”sammanblandningar” i form av 
destruktiva bindningar mellan offer för misshandel eller tortyr och deras 
förövare.212 I barn-föräldra-relationer ser hon samma risker. Föräldrar sam-
manblandas med sina barn och barnen får ingen möjlighet att utveckla sin 
egen vilja och makt. Enligt Brock skapar sådana föräldra-barn-fusioner ett 
oberoende hos föräldrarna och ett beroende hos barnen, mönster som blir 
särskilt tydliga hos barn utsatta för våld och övergrepp. I stället för att lära 
sig älska sina kroppar, bejaka sina känslor och sin rätt att älskas och värde-
                               
210 Brock, Rita Nakashima: ”And a Little Child Will Lead Us: Christology and Child Abuse”, 
i Bohn m.fl. (red.): Christianity, Patriarchy, and Abuse, s. 48. Brock, Rita Nakahima: ”The 
Greening of the Soul: New Feminist Theological Paradigms”, i Brock m.fl. (red.): Setting the 
Table: Women in Theological Conversation, s. 146. 
211 Brock: ”The Greening of the Soul”, s. 146.  
212 Denna argumentation underbygger hon med hänvisningar till psykoterapeuten Judith 
Herman som arbetat med offer som utstått tortyr, de som bär med sig krigsupplevelser, liksom 
barn och kvinnor utsatta för sexuella övergrepp, se Herman, Judith: Trauma and Recovery: 
The Aftermath of Violence – from Domestic Abuse to Political Terror. Offer blir både beroen-
de av och utsatta för sin förövares makt och våld. Ofta kan man se liknande mönster hos offer 
för våld och övergrepp som efter andra trauman, liknande post-traumatiska stress-symtom. 
Offer till förövare isoleras med sin rädsla och förövaren använder sin makt för att skapa rädsla 
hos offret och göra sig till den som offret är beroende av. 
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ras, lär de sig att lyda. Barn isoleras och lämnas ensamma med sina käns-
lor.213 Rita Nakashima Brocks argumenterar för att teologiska föreställningar 
kan förstärka såväl misshandel av barn som barns eget lidande. Hon anser att 
många barn isoleras i sitt lidande om de förväntas efterleva kristna ideal, 
som att älska och förlåta dem som har skadat dem. 

 
The Christian use of father-child images for divine-human relationships mys-
tifies abuse. Rather than being taught to respect their own bodies, their own 
feelings, their own right to be loved and valued, children are taught to obey 
authority, especially fathers and priests, two groups that sometimes abuse 
them. Children are taught to allow themselves to be controlled by the supe-
rior will of authority, as Jesus was subject to the will of his Father, rather 
than to trust their feelings first … Children are, in their pain, often isolated by 
fear and guilt as they struggle to love those who hurt them.214  

 
I kritik av treenighetsläror ser Rita Nakashima Brock samma typer av sam-
manblandningar. Fadern framställs som oberoende av skapelsen och sonen 
som beroende av Fadern, trots att sonen sägs vara samexisterande med 
fadern före all tid. Brock menar att sådana tolkningar omöjliggör ett slut på 
lidandet. När det inte finns utrymme för gränser, distinkta själv, ömsesidig-
het och respekt, kan inte helande och försoning uppnås.215 Rita Nakashima 
Brock tar alltså inte hänsyn till olika uttolkningar av treenighetsläran, vilket 
hon också har kritiserats för.216 Hon kritiserar i stället det hon ser som skadli-
ga konsekvenser för exempelvis offer för våld och övergrepp. I sin egen 
teologi följer hon dock ett trinitariskt mönser, vilket jag redovisar i kapitel 4.  

På samma sätt som Daphne Hampson, beskriver Rita Nakashima Brock 
det patriarkala faderskapet och den hierarkiska familjen som förlängningar 
av teologiska uppfattningar. Samtidigt framgår det att Brock ser det omvän-
da som fallet: den monoteistiska gudsbilden är ett svar på social organise-
ring. Som orsaker till att den monoteistiska gudsbilden har så stort genom-
slag i den västerländska kulturen, anger både Brock och Hampson, influera-
de av bland andra objektrelationsteoretikern Nancy Chodorow, utvecklings-
psykologiska förklaringsmodeller och den faktiska fadersfrånvaron i den 
västerländska kulturen. De hävdar att barns ouppfyllda behov av stödjande 
och nära relationer till sina fäder, inför bilder av en straffande och distansie-
rad fader, kan skapa identifikation med den maktfullkomliga fadern.  

                               
213 Brock: Journeys by Heart, s. 32f. 
214 Brock, Rita Nakashima: ”Loosing Your Innocence But Not Your Hope”, i Stevens (red.): 
Reconstructing the Christ Symbol: Essays in Feminist Christology, s. 37f. 
215 Brock: Journeys by Heart, s. 54f. 
216 Teologen Gregory Anderson Love analyserar feministiska teologer i ljuset av teologen 
Karl Barth. Love visar förståelse för Brocks avvisande av teologiska uttolkningar som 
förstärker ensidig makt och sammanblandningar, men menar att treenighetstanken uttrycker 
gränser och inte fusion. Han använder bland annat begreppet ”enhet i distinktion” (one in 
their distinction) i Anderson, Gregory Love: ”Divine and Human Power: Barth in Critical 
Dialouge with Brock, Case-Wingers and Farley”, Koinonia 4 (1992), s. 146f.  
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En självklar invändning mot denna typ av resonemang, är huruvida upp-
fostran, könssocialisation och faktisk fadersbrist får sådana konsekvenser för 
barns uppväxt och socialisering, samt huruvida den är så otvetydig. Både 
Hampson och Brock stödjer sig i tidiga texter på teoretiker som Alice Miller, 
Nancy Chodorow och Carol Gillian. Dessa teoretiker står inte oemotsagda, 
Nancy Chodorows teorier har t.ex. kritiserats för att befästa en essentialistisk 
könsförståelse.217 Denna typ av kritik bemöter Hampson med att  
Chodorow ser kön som socialt konstruerat och därmed inte bör kritiseras för 
essentialism.218 Det finns också teoretiker som anser att könsidentiteten kan 
uppfattas som just konstruerad hos Chodorow och andra omsorgsetiker.219  

Enligt min mening kan dessa teoretiker kritiseras eftersom deras resone-
mang skapar och förutsätter vissa universaliserande strukturer, särskilt med 
avseende på familjeuppfattning.220 Fadersfrånvaro, mödrars roll i uppfostran 
och konsekvenserna av densamma, tenderar att beskrivas entydigt och sta-
tiskt. De ger närmast universalistiska beskrivningar av barns könssocialisa-
tion och uppfostran. En annan typ av invändning är naturligtvis huruvida 
teologiska föreställningar är så framträdande och har sådan makt att påverka, 
som Hampson och Brock hävdar.  

Sammanfattningsvis betonar alltså både Hampson och Brock att symbo-
liska religiösa strukturer har makt att påverka könssocialisation och social 
organisation. De baserar inte sin kritik endast på föreställningar om familje-
organisation och social formering. Både Hampson och Brock anser att språk 
i vid mening är något vi formas in i. I jämförelsen dem emellan betonar 
Brock starkare uppväxtens faktiska fadersbrist, framför allt i tidiga texter. I 
senare texter får ideologier och språk-symbolssystem en allt större betydelse. 
Brock framhåller hur symboliska strukturer sammanfaller med imperialistis-
ka motiv. Brock är, som tidigare nämndes, liksom Hampson, kritisk till den 
apatiska, världsfrånvända fadersguden. Hon visar, liksom Hampson, (som i 
detta hänseende är influerad av Brock), hur denna gudsbild befäster vålds-
förhärligande, rättfärdiggörande av våld mot barn, kvinnor samt andra folk-

                               
217 Se exempelvis Carlson: Kön, kropp och konstruktion, s. 24f. Även Beasley menar att 
Chodorow representerar en särartsfeminism. Beasley: What is Feminism?, ss. 66–69.  
218 ”…what Chodorow suggests is that female gender identity is socially produced through 
(Chodorow believes) the fact that, in all known human societies, small children are ’mothered 
by women’”, Hampson, Daphne: ”After Christianity: the Transformation of Theology”, 
Literature and Theology 8 (1994), s. 211.  
219 Jfr Hekman: Private Selves. Public Identities, ss. 20–22. 
220 Den amerikanska teologen Serene Jones och den amerikanska teologen Elisabeth Schüssler 
Fiorenza, kritiserar Brock för att beskriva kön essentiellt och familjen normativt. Jones 
kritiserar Alice Miller och Nancy Chodorow för att framställa kärnfamiljen normativt och 
universellt. Samma universalistiska modell finns hos Brock. Serene Jones kritiserar också 
Brock för att använda sig av objekt-relationsteorier, vilka hon menar har ifrågasatts bland 
annat utifrån sina kulturella begränsningar i Jones, Serene: ”Women’s Experience Between a 
Rock and a Hard Place”, i Chopp m.fl. (red.): Horizons in Feminist Theology, ss. 33–41. Se 
även Schüssler Fiorenza, Elisabeth: Jesus, Miriam’s child, Sophia’s prophet. Critical Issues 
in Feminist Christology, ss. 57–61. 
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grupper och nationaliteter. Hampson är ännu mer tydlig i att den mono-
teistiska och antropomorfa gudsbilden i sig är problematisk. Brock kritiserar 
snarare vissa aspekter av den monoteistiska gudstron. För båda teologerna är 
dock konsekvenserna lika allvarliga. Brock och Hampson anser att vissa 
bilder och föreställningar inom kristen teologi, försoningsteologi i synnerhet, 
är så allvarliga och destruktiva att de måste avvisas.  

Kritik av kristen försoningsteologi 
Här skall jag presentera vad Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock 
kritiserar av kristen försoningsteologi, systematiserat kring begreppen från–
övergång–till. Under ”från” redovisas Hampsons och Brocks kritik av krist-
na föreställningar om synd, arvsynd samt offer. Under ”övergång” finns 
deras kritik av kristologi samt försoningsläror. Under ”till” redovisas deras 
kritik av kristna föreställningar om vad ”övergången” sägs leda till. 

Från  
I kapitel 1 angav jag att ”från” har framställts i termer av synd, skuld, slave-
ri, död, lag, ondska, djävulen och förtryck. Jag sammanfattade också ett antal 
frågeställningar kring ”från”-föreställningar, exempelvis huruvida dessa 
framställs individuellt eller relationellt, vertikalt eller horisontellt, psykolo-
giskt, politiskt, existentiellt eller andligt. Här redovisas de centrala motiv 
som Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock kritiserar av ”från”, 
systematiserade kring begreppen synd, arvsynd och offer.  

Synd 
Daphne Hampsons kritik av kristna föreställningar om synden grundläggs i 
en kritik av dikotomier. Hon anser att den judisk-kristna gudsbilden är 
konstruerad utifrån föreställningar om olikhet och avstånd mellan Gud och 
människor. Gud framställs som annorlunda än människorna. Åtskillnaden 
upprätthålls genom att mänskligheten beskrivs som syndfull. Det som i ett 
dikotomt tänkande betraktas som underordnat, beskrivs som synd. Eftersom 
kvinnor genom tiderna, på grund av grundläggande dikotoma mönster, har 
betraktats i termer av kroppslighet och sexualitet, så har de framställts som 
mer syndiga än män.221  

När Daphne Hampson dekonstruerar kristen soteriologi, kritiserar hon den 
lutherska teologin. Hon anser att luthersk teologi framställer frälsning som 
ett ”från” det självtillräckliga jaget. Synd skildras i termer av självtillräcklig-
het och frälsning som dess motsats, att man ger upp sitt jag till Gud. För 
Hampson befäster en sådan teologi motsättningar och dikotomier mellan 
                               
221 Hampson: Theology and Feminism, s. 121. 
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människa och Gud. Hampson anser även att luthersk teologi vilar på en 
grundläggande dikotom struktur mellan att existera i sig själv, vilket beskrivs 
som synd, och att leva genom Gud, vilket beskrivs som tro.222 Hon kritiserar 
föreställningar som förespråkar att människor skall förflytta sitt fokus utan-
för sig själva, att de skall leva extra se och bli rättfärdiggjorda genom en 
kraft utanför.223 Hon anser att sådan teologi förutsätter dikotomier mellan 
Gud och människor. Gud beskrivs som annorlunda och skild från jaget.224 
Hampson kritiserar likaså föreställningar om självuppgivelse och självför-
nekelse. Enligt henne kan inte begreppet kenosis göra rättvisa åt feministisk 
tematik där ömsesidig bekräftelse och bemyndigande (empowerment) är 
väsentligt. Hampson definierar kenosis som ”… voluntary self-emptying on 
the part of the second person of the trinity”225 och använder begreppet i 
vidare bemärkelse som ”självuppgivelse” och ”självförnekelse”. Enligt 
Daphne Hampson hjälper kenosis-tanken helt enkelt inte kvinnor.226  
Hampson anser att kvinnor behöver ett paradigmskifte där de skall stärka sig 
själva och inte förneka sig. 

Daphne Hampson utgår från ett i grunden relationellt tänkande. Männi-
skor finns till i relationer och människans jag skall beskrivas som centrerat-
i-relation eller som själv-i-relation.227 I linje med utvecklingspsykologiska 
teoretiker som Carol Gilligan, hävdar Hampson att kvinnor under sin upp-
växt socialiseras in i relationalitet och män i individualitet. Kvinnor relaterar 
till andra och har inga stabila jag-gränser.228 Utifrån sådana resonemang 
kritiserar hon syndföreställningar som förutsätter individens frälsning. I 
likhet med teologen Judith Plaskow, som jag introducerade i kapitel 2, 
kritiserar Hampson teologen Reinhold Niebuhr för att beskriva synd som det 
gällde män och kvinnor lika. Hampson kritiserar Niebuhrs syn på synd som 
stolthet och sensualism, vilket hon anser återspeglar en icke-relationell 
förståelse av människan. Antingen syndar människor genom att undertrycka 
andra, ta för sig på andras bekostnad, göra sig själva till gudar, eller så 
                               
222 Denna grundläggande struktur och hur Hampson förstår den utvecklas i Hampson, 
Daphne: Christian Contradictions: The Structures of Lutheran and Catholic Thought. Denna 
struktur har också kritiseras av en mängd teologer, se exempelvis Quinn: ”Can the Christian 
God Be Both My Foundation and My Beloved” och Murphy: ”Review Christian Contradic-
tions”.  
223 En liknande kritik har exempelvis teologen Wolfhart Pannenberg framfört. Se  
Bråkenhielm, Carl Reinhold: ”Förlåtelse i ett systematiskt teologiskt perspektiv”, i Hansson 
(red.): Förlåtelse, kyrka och samhälle, s. 49. 
224 Hampson, Daphne: ”Luther on the Self”, i Loades (red.): Feminist Theology: A Reader, s. 
335f. Detta utvecklas även i Hampson: Christian Contradictions. 
225 Hampson: Theology and Feminism, s. 155. 
226 Hampson: Theology and Feminism, s. 155 samt Hampson: After Christianity, s. 144f. 
Detta begrepp har också diskuterats i antologin Swallowing a Fishbone?, där Sarah Coakley i 
polemik med Hampson beskriver kenosis-tanken som en teologi som fungerar för kvinnor. 
Coakley, Sarah: ”Kenosis and Subversion: On the Repression of ’Vulnerability’ in Christian 
Feminist Writing”, i Hampson (red.): Swallowing a Fishbone? 
227 Hampson: After Christianity, ss. 85, 102, 106. 
228 Hampson: ”On Power and Gender”, s. 234f. 
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syndar människor för att de ger upp sig själva i sensualism till andra. Daphne 
Hampsons huvudpoäng är att Niebuhr utgår från en normativ antropologi där 
isolerade män, avskurna från relationer, betraktas som representativa för hela 
mänskligheten. Människan beskrivs indidivualistiskt och sociala relationer 
betraktas som underordnade. I kritik av kristen antropologi framhåller 
Hampson även tolkningar där människan framställs som främling på jorden. 
Detta återspeglar samma typ av individualistiska framställningar av männi-
skan.229  

Rita Nakashima Brock kritiserar också kristna föreställningar som fram-
ställer människan som syndig.  

The Christian tendency to focus too narrowly on personal sin and redemption 
often blinds us to the evil found in organized systems that misuse power to 
control and destroy. We forget that the greatest forces in our lives, from birth 
to death, are social forces because love, a social reality, is essential to our 
survival.230 

 
Brock anser att kristna syndföreställningar inte belyser sociala aspekter av 
synd på ett tillfredsställande sätt, som exempelvis människors benägenhet att 
skada varandra.231 Hon kritiserar exempelvis föreställningar där synd riktas 
mot Gud och inte mot en medmänniska.232  

Brocks kritik av synd baseras bland annat på en grundläggande kritik av 
föreställningar om oskuldsfullhet, särskilt när dessa kombineras med före-
ställningar om att människor förtjänar sitt lidande.233 Brock hävdar att män-
niskor som utsatts för lidande stigmatiseras i tankesystem där de framställs 
som syndiga och som offer (victims), som skyldiga till sitt eget lidande. Hon 
anser att människor som inte är oskyldiga, exempelvis prostituerade, har 
ignorerats eller i värsta fall exkluderats i kyrkliga sammanhang. Brock 
argumenterar gentemot vad hon beskriver som västerländska försök att dela 
upp tillvaron i gott och ont, tankeparadigm där människor framställs som 
antingen goda eller onda. Hon kritiserar exempelvis syndföreställningar som 
inte gör distinktioner mellan lidande och synd. Brock anser att dikotoma 
föreställningar som renhet och oskuld kontra orenhet och skuld, får särskilt 
svåra följder för barn som fostras in i dessa. Om barn får lära sig att kropps-
lighet och sexuell orenhet är synd, kan de som utsatts för olika typer av 

                               
229 Hampson: Theology and Feminism, ss. 121–126. 
230 Brock: ”The Greening of the Soul”, s. 143. 
231 Brock: Journeys by Heart, s. 8. 
232 Brock, Rita Nakashima: ”Communities of the Cross: Christa and the Communal Nature of 
Redemption”, Feminist Theology 14 (2005), s. 121. 
233 Se exempelvis Brock, Rita Nakashima & Thistlethwaite, Susan Brooks: Casting Stones: 
Prostitution and Liberation in Asia and the United States, ss. 237–239. Jfr det resonemang 
Karin Sporre för kring Rita Nakashima Brock i sin analys av Chung Hyun Kyung i Sporre: 
Först när vi får ansikten, ss. 314–316. 
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övergrepp betrakta sig själva som orsak och som skyldiga till övergrepp.234 I 
grunden är Brock kritisk till alla syndföreställningar som inte tar hänsyn till 
sociala och ekonomiska orsaker till våld och lidande, när man i kristen tro 
och tradition inte kritiserar underliggande problem som förtryckande system.  

Brock, liksom Hampson, är också kritisk till att synd har framställts i ter-
mer av kroppslighet, vilket har fått till konsekvens att kvinnor har förknip-
pats med syndighet. Sådana föreställningar förstärker också, enligt Brock, 
våld mot kvinnor och barn. 

Until quite recently, most Western Christian and Buddhist traditions contin-
ued to speak of the body as a problem, partly because of its sexuality and 
partly because of its morality. This negative attitude has adversely affected 
women more because their biological functions have been so closely associ-
ated with sexuality, birth and death.235 

The notion that women bear the carnal aspects of existence – their punish-
ment for causing the fall – contributes directly to the maintenance of silence 
about childhood sexual abuse, and may, in fact, be a contributing factor in the 
impulse to abuse.236 

 
Brock har sitt fokus på offer för våld i nära relationer, barn och kvinnor i 
synnerhet, så även när hon kritiserar syndföreställningar.  

My interest in the theological implications of power in domestic relationships 
was born out of my growing awareness of what people are capable of doing 
to children … My particular focus rests on the harm done to children through 
misuses of power by adults and the need to reflect on the consequences of 
such misuses.237 
 

Brock kritiserar föreställningar där synd förknippas med den materiella 
världen och med människors personliga misslyckanden, sårbarhet och krop-
par. Hon anser att syndföreställningar som befäster dikotomier mellan det 
kroppsliga och det andliga, kan medföra att människor separeras från sina 
kroppar och sitt ”förkroppsligande” (embodiement).238  

I senare texter vidgar hon analysen och riktar uppmärksamheten mot 
syndföreställningar i bredare bemärkelse, hur dessa har bidragit till våld mot 
folkgrupper och exploatering av människor och natur. Brocks kritik baseras 
                               
234 Den här kritiken har Sheila A. Redmond utvecklat i artikeln: ”Christian ’Virtues’ and 
Recovery from Child Sexual Abuse”, i Brown m.fl. (red.): Christianity, Patriarchy, and 
Abuse, ss. 73–79. Hon hävdar att det för barn utsatta för övergrepp är förödande att lära sig 
dygder som att lidande är eftersträvansvärt, vikten av förlåtelse, vikten av sexuell renhet, att 
man är i behov av förlåtelse och försoning samt att man skall lyda auktoriteter. 
235 Brock m.fl.: Casting Stones, s. 276. 
236 Brock m.fl.: Casting Stones, s. 29. 
237 Brock, Rita Nakashima: ”A New thing in the Land: The Female Surrounds the Warrior”, i 
Rigby m.fl. (red.): Power, Powerlessness, and the Divine, s. 143. 
238 Brock, Rita Nakashima: ”Living Ecumenism in a Whole Mess of Stuff”, Mid-stream 39 
(2000), s. 63f. 
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då bland annat på föreställningar om renhet och renhetsideal.239 Hon hävdar 
att syndföreställningar bland europeiska utvandrare och kolonisatörer, i 
synnerhet Calvinistiska puritaner, bidrog till deras ”upptäckter” av den nya 
världen och vilja att återupprätta Edens lustgård. ”Indianer”, ”orientalier, 
”svarta barbarer” blev ”de Andra” som skulle frälsas från synd. Utvandrarna 
betraktade sig själva som rena till skillnad från de andra som var orena. 
Samtidigt stereotypiserades ursprungsbefolkningar utifrån ambivalenta 
föreställningar. Brock anser att ideal om renhet och dikotoma föreställningar 
om renhet/orenhet har åtföljt kristendomens imperialism genom tiderna. 
Föreställningarna har fungerat som legitimering av skövling och överutnytt-
jande av jorden och andra människor.240  

Arvsynd och offer 
I Rita Nakashima Brocks och Daphne Hampsons kritik av ”från”, finns även 
kritik av kristna arvsyndsläror. De är kritiska till arvsyndsläror som framstäl-
ler arvsynd i termer av människors otro eller hybris gentemot Gud. Rita 
Nakashima Brock kritiserar föreställningar om arvsynd då hon anser att 
sådana framställer människor som skyldiga och förtjänta av straff. Brock, 
liksom Hampson, ifrågasätter syndföreställningar som framställer kvinnor 
som orsak till synd. Såväl Brock som Hampson menar att arvsyndsläror är 
baserade på underliggande dikotoma föreställningar om kroppslighet och 
kvinnor.  

Enligt Brock kan föreställningar om arvsynd och syndig kroppslighet 
medföra självförakt och splittringar hos kvinnor, mellan det de uppfattar som 
gott och ont i sig själva.241 Brock kritiserar även föreställningar om arvsynd 
då hon menar att dessa förutsätter föreställningar om allas lika syndighet. 
Hon anser att när frälsning av syndare betraktas som mer väsentligt än 
offrens trasighet, privilegieras förövaren. Dels osynliggörs de verkligt ansva-
riga, eftersom alla beskrivs som syndare, offren jämställs med förövarna. 
Dels kan offer borttränga smärtan, när de förväntas acceptera att de är lika 
syndiga och därmed skyldiga, som förövarna. ”Real victims of violence are 
cloaked by the curtain of a drama about saving sinners”.242  

Offerproblematiken är återkommande i Rita Nakashima Brocks kritik. 
Hon tar sin utgångspunkt i konkreta möten med barn och/eller kvinnor 
utsatta för våld och övergrepp. Hon kritiserar entydiga distinktioner mellan 
förtryck och frihet. Barn som utsatts för övergrepp, har inte lärt sig motsätta 
sig utsatthet och kan inte urskilja huruvida de är ”förtryckare” eller ”of-

                               
239 Se exempelvis artikeln Brock: ”Cooking without Recipes”. 
240 Brock: ”Cooking without Recipes”, ss. 127–131. 
241 Brock: Journeys by Heart, s. 6f. 
242 Brock, Rita Nakashima: ”Whither Grace? A Theology for Ecumenism beyond Violence”, 
Mid-stream 41 (2002), s. 48. 
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fer”.243 Många barn och kvinnor ser sig dessutom som både offer och 
medskyldiga.  

Sammanfattningsvis är både Hampson och Brock kritiska till syndföre-
ställningar som tar sin utgångspunkt i individuella föreställningar om männi-
skan. De är kritiska till syndföreställningar där kroppen beskrivs som syndig 
och där man bortser från psykologiska, sociala, relationella och strukturella 
orsaker till lidande, underordning och våld. I kritik av ”från”-föreställningar 
framhåller både Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock vad de ser 
som skadliga konsekvenser av kristna föreställningar som synd, arvsynd och 
offer, i synnerhet för kvinnor och barn. Båda argumenterar i långa stycken 
utifrån utvecklingspsykologiskt influerad teori. I senare texter argumenterar 
Brock för att kristna föreställningar har bidragit till marginalisering och 
stereotypisering av andra folkgrupper, till motsättningar mellan länder och 
att imperialistiska ambitioner förstärks av teologiska föreställningar. Daphne 
Hampson är, med sina referenser till feministiska jämlikhetsideal, tydligare 
än Brock i vad syndföreställningar har fått för konsekvenser för kvinnor, när 
kvinnor framställs som underordnade och mer syndiga än män. I jämförelse 
med Brock säger inte Hampson särskilt mycket om vad kristna föreställning-
ar av ”från” har fått för konsekvenser för andra människor, i andra kulturer, 
än den i vilken hon själv skriver. 

Övergång 
I kapitel 1 visade jag att själva ”övergången” har skildrats på olika sätt i 
kristen teologi. Övergången är relaterad till en förändring och vad som 
möjliggör denna förändring. I kristen teologi har Jesu verk och korshändel-
sen tolkats som övergången, även om olika motiv betonats och olika model-
ler har använts för att förklara skeendet. Jag sammanfattade också ett antal 
frågeställningar kring övergången. Här redovisas vad Daphne Hampson och 
Rita Nakashima Brock kritiserar kring kristologi och försoningsläror, teolo-
giska uppfattningar relaterade till själva ”övergången”. Under kristologi 
sammanfattas huvuddragen i deras kritik i några punkter. Under försonings-
läror struktureras deras kritik med begreppen vad som möjliggör övergång-
en, var den sker och vem som behöver den.  

Kristologi  
För Daphne Hampson är Jesus en vanlig människa. Eftersom hon inte kallar 
sig kristen och anser att kristen tro konstitueras av sin kristologi, utvecklar 
hon inte någon egen. Hon menar att Jesus troligen var en bra människa som 
förmodligen hade en nära relation med Gud, medger att det säkert finns 
mycket att lära av Jesu undervisning, men att sådan tro inte gör någon till 
kristen. Kristen tro kännetecknas av tron på Jesus som unik, att man refererar 
                               
243 Offer utifrån den engelska termen ”victim”.  
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till en särskild punkt i historien som normativ. För att vara kristen måste man 
ha en kristologi, en lära om Jesus.244 Daphne Hampsons kritik av kristologin 
kan sammanfattas som (1) den heteronomi hon anser den befäster, liksom (2) 
den exkludering av kvinnor den medför. Hampson har två typer av argu-
ment. Dels kunskapsteoretiska argument där hon hävdar att det utifrån 
teorier om kausalsammanhang är omöjligt att bejaka partikulära avbrott, som 
exempelvis Jesu uppståndelse. Dels etiska argument med vilka hon hävdar 
att det är omöjligt att bejaka teologiska tolkningar som befäster ojämlikhet 
mellan män och kvinnor. Dessa argument skall jag fördjupa närmare i kapi-
tel 5.  

1) Huruvida det heteronoma förutsätts i kristen tro är något som har de-
batterats flitigt i receptionen av Hampson.245 Det Hampson framhåller som 
problematiskt är att läran om Jesus tvingar människor att ge upp sin autono-
mi. Kristna människor måste relatera heteronomt till Jesu uppenbarelse, 
bibelberättelser om Jesus och kyrkans lära om Jesus, eftersom dessa fram-
ställs normativt. Hampson argumenterar gentemot bland andra den feminis-
tiska teologen Elisabeth Schüssler Fiorenza. Hon kritiserar Fiorenza för att 
lyfta fram kvinnor i den första kristna gemenskapen, endast eftersom dessa 
fanns i en gemenskap runt Jesus, som de betraktade som Kristus.246  

2) Angående exkludering av kvinnor, anser Hampson att det för kvinnor 
är problematiskt att mannen Jesus har betraktas som unik. Hon är väl medve-
ten om olika feministiska försök att förhålla sig till detta, men hävdar att när 
Jesus som faktisk man, beskrivs som Guds unika inkarnation, så gör det 
gudsbilden ”manlig”. Vad Hampson ser som problematiskt med den unika 
”manliga” gudsrepresentanten, framkommer bland annat i hennes hänvis-
ningar till att många kvinnor fortfarande inte har rätt att vigas till präster och 
i den proteststorm som uppstod i samband med installationen av den ”kvinn-
liga” Kristus, Christa-skulpturen i New York.247 För Hampson blir reaktioner 

                               
244 Hampson: ”On Autonomy and Heteronomy”, s. 6f.  
245 Det finns en rad teologer som med olika argument hävdar att kvinnor både kan vara 
centrerade i sig själva och i Kristus, exempelvis Hopkins, Julie M.: ”Radical Passion: A 
Feminist Liberation Theology”, i Hampson (red.): Swallowing a Fishbone?, ss. 66–68. Janet 
Martin Soskice argumenterar mot det hon ser som ett antingen/eller-tänkande hos Hampson i 
Soskice, Janet Martin: ”Afterword: Janet Martin Soskice”, i Hampson (red.): Swallowing a 
Fishbone?, s. 154f.  
246 Hampson: After Christianity, ss. 69–72. 
247 När Edwina Sandys Christa, en bronsskulptur i form av en naken kvinna på ett kors, 
hängdes upp i St John the Divine på Upper West side i New York 1984 väckte det starka 
reaktioner och mycket debatt. ”It’s disgraceful. God and Christ are male. They’re playing 
with a symbol we’ve believed in all our lives”, kontrasterat mot kommentarer som: ”Looking 
at Christa, I feel the same as when I return home after an absence”, citerat av Bobbie  
Crawford: ”A Female Crucifix?”, Daughters of Sarah 14 (1988). I en upphittad dikt fanns 
följande formuleringar: ”O God, through the image of a woman crucified on the cross I 
understand at last … I have known you as a vulnerable baby, as a brother, and as a father. 
Now I know you as a woman. You were there with me as the violated girl caught in helpless 
suffering. The chains of shame and fear no longer bind my heart and body” i Thistlethwaite: 
Sex, Race, and God, s. 93.  
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som i New York, där somliga ansåg att man med en ”kvinnlig” skulptur 
förstörde kristendomen, ytterligare argument för att kristen tro och dess 
språk- och symbolsystem är helt bundet till sina ”manliga” representationer 
och är omöjligt inklusiv för kvinnor. Utifrån sin kritik av makt i språk-
symbolsystem, hur språk och symboler härbärgerar mening och påverkar 
människor, framhåller Hampson det problematiska i att kristen tro är bunden 
till sin konkretion, de patriarkala bilder och symboler som genom historien 
använts för att uttrycka dess innehåll.248  

Som postkristen avvisar Hampson alla föreställningar om att Jesus skulle 
vara frälsande. Hon motsätter sig föreställningar om att Jesus skulle ha 
någon unik roll i övergången och argumenterar för att kristologin är proble-
matisk för kvinnor i synnerhet.  

Även Rita Nakashima Brock motsätter sig att Jesus skall representera det 
absolut frälsande för mänskligheten och att endast tro räddar från synd och 
dess konsekvenser, att människor blir frälsa genom en kraft utanför. Rita 
Nakashima Brocks kritik av ”traditionell kristologi” sammanfattar jag här i 
tre punkter: 

1) Brock anser att kristologin befäster en individualism när Jesus skildras 
som ”ensam hjälte”. Brock argumenterar utifrån en relationell antropologi. 
Hon beskriver människor som relationella, sårbara och beroende av andra. 
Hon hävdar att det mänskliga jaget konstitueras relationellt. Utifrån sådana 
argument kritiserar Brock föreställningar där Jesus framställs som en ensam 
och unik individ med sin egen privata relation till Gud. När andra behöver 
honom (för sin frälsning), behöver han inte dem. Brock anser att relationer 
till Jesus framställs isolerat och ojämlikt.249 Rita Nakashima Brock anser att 
inkarnationen och frälsningen får fel innebörd så länge individfokuseringen 
kring Jesus består. Hon är kritisk till såväl tidigare som pågående reflektion 
som förutsätter föreställningar om individen Jesus.250  

                               
248 Hampson: Theology and Feminism, ss. 77, 84. Teologen Janet Martin Soskice hävdar i 
kritik av Hampson att symboler kan förändras, Soskice: ”Turning the Symbols”, i Hampson 
(red.): Swallowing a Fishbone? Hur Hampson bemöter kritiken och varför hon vidhåller sin 
egen syn utvecklar jag närmare i kapitel 5. 
249 Brock: Journeys by Heart, s. 52. 
250 I Journeys by Heart, ss. 58–66 för Brock ett resonemang gentemot befrielseteologer som 
hon hävdar har en individfixering vid Jesus, även moderna inkarnationskristologier skildrar 
Jesus som den ensamma hjälten. Brock anser att feministiska teologer som Patricia Wilston-
Kastner visserligen inte gör Jesus till den exklusiva uppenbararen av Gud/innan, samtidigt 
som just Jesus blir den perfekta överstepräst som samlar all dualism i sig. Brock anser att 
Wilston-Kastner ser enheten som överordnad partikulariteten. Jesu partikularitet blir sekundär 
till den universella, abstrakta princip som övervinner all dualism. Brock anser att enhet då blir 
något annat än genuin relationalitet (s. 60f). ”Wholeness as community cannot be summed up 
in one life.” (s. 63) Brock kritiserar även Rosemary Radford Ruether som visserligen inte vill 
begränsa Kristus till Jesus. Befriaren är den som blivit befriad (s. 64). Brock ser det dock som 
problematiskt att Ruether flyttar fokus från ett icke-relationellt paradigm, Jesus som ensam 
profet, till ett relationellt. Endast befriaren kan egentligen befria. ”Missing from Ruether’s 
position is the crucial presence of members of Jesus’ community as embodying God/ess and 
having a transforming impact on him.” (s. 66). 
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2) Brock anser att kristologin medför beroende och omognad hos männi-
skor som förlitar sig på Jesus och inte tar ansvar själva.  

3) Brock anser att kristologin befäster våldsföreställningar. Hon argu-
menterar för att våld och helighet är sammanvävda i kristen teologi. Detta 
anser hon synliggörs i de västerländska kristna teologier som tolkar Kristi 
kors som en rättfärdiggörelse av våld, när våldet mot Jesus har legitimerats 
genom dess frälsande innebörd. Brock baserar sådana argument på tolkning-
ar av språk-symbolsammanhang, hur symboler kan befästa och skapa me-
ning. Symboler som korset med konnotationer till våld och lidande, har makt 
att påverka människor.251 Brock anser att korset i västerländska kristna 
teologier har fungerat som en sanktionering av våld. 

När Rita Nakashima Brock dekonstruerar kristologin anknyter hon bland 
annat till sin japanska uppväxt. Hon beskriver den krokiga väg som leder 
upp från gatan till huset i många japanska trädgårdar. Detta för att man på så 
vis, enligt folktron, kunde förhindra ovälkomna gäster som hungriga eller 
sura spöken. Spöken kan enligt folktron inte ta svängar och därför är det bra 
att bygga krokiga vägar. I kontrast till detta ser Brock de kristna tolkningar 
som inte har byggt några krokiga vägar. Därför är de ”förföljda av Jesu 
spöke”.  

The Christianity I have studied now for over three decades does not under-
stand the power of the ghosts. Christianity is haunted by the ghost of Jesus. 
His death was an unjust act of violence that needed resolution. Such deaths 
haunt us. Rather than address the horror and anguish of his death, Christianity 
has tried to make it a triumph. Rather than understand and face directly into 
the pain of his death so his spirit can be released, we keep claiming he is 
alive. We try to use him for our personal well-being, to release us from our 
own burdens. We keep calling to his ghost to take care of us, instead of let-
ting him go. This haunting has erupted into violence in the name of Jesus: the 
Crusades, the Inquisition, the Holocaust – the need for punishment, for judg-
ment of the unredeemed, as if the infliction of more pain on others could cure 
our own. We have not found the curved path that frees us, that will let us heal 
from and relinquish the trauma of violent death.252  

 
Detta citat belyser Rita Nakashima Brocks syn på hur våld är sammanflätat 
med tolkningar av Jesus och hur dessa tolkningar har använts för att legiti-
mera våld på olika nivåer. Det belyser också hennes ambition att avslöja 
våldets verkliga mekanismer, samt hennes kritik av att människor uppmunt-
ras att förlita sig på Jesus och inte ta ansvar själva.  

Sammanfattningsvis kritiserar Daphne Hampson således kristologin ut-
ifrån den heteronomi och partiskhet mot kvinnor hon anser att den befäster. 
Rita Nakashima Brock kritiserar tolkningar där individen Jesus får en unik 
roll i övergången. I likhet med Hampsons syn på heteronomi och normativi-

                               
251 Jfr referenser till Nelle Morton, vilken Brock är influerad av, ovan under ”Gudsbild”. 
252 Brock m.fl.: Proverbs of Ashes, s. 60. 
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tet, anser Brock att kristologin kan förstärka människors omognad och 
osjälvständiga beroende av auktoriteter utanför. Brock har, i jämförelse med 
Hampson, inte något tydligt fokus på att kristologin är särskilt problematisk 
för kvinnor. I jämförelse med Hampson argumenterar också Brock starkare 
för att kristologin är sammanflätad med våld.  

Försoningsläror 
I sin kritik av kristna försoningsläror är Daphne Hampson och Rita  
Nakashima Brock i långa stycken överens. Båda ifrågasätter föreställningar 
om offer eller dödande som frälsande. De är starkt kritiska till att straff och 
lidande anses nödvändigt för frälsning. Med begreppen offer, död och lidan-
de systematiserar jag här Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks 
kritik av teologiska föreställningar om vad som möjliggör övergången. 
Därefter systematiserar jag deras kritik av var övergången sker och slutligen 
deras kritik av vem som behöver den. Då Brock är särskilt tydlig i sin kritik, 
lämnas ett större utrymme åt den här. 

Vad möjliggör övergången? 
Det första begreppet jag valt för att synliggöra Hampsons och Brocks kritik 
av vad som möjliggör övergången är offer. Daphne Hampson problematise-
rar offerföreställningar bland annat utifrån tolkningar om Abraham och Isak, 
föreställningar om att Gud krävde Abrahams beredskap att offra sin son till 
döden. Hon kritiserar sådana tolkningar med hjälp av omsorgsetiska argu-
ment, där hon anser att etiken är riktad mot konkreta andra och inte är base-
rad på abstrakta ideal.253 Hampson anser att offerföreställningar kan förstärka 
självdestruktiva beteenden.254 Hon kritiserar syndabocksföreställningar där 
offer framställs som försoningsskapande mellan fiender, att offret blir det 
medel som gör att Guds vrede vänds till förlåtelse.255 Hon kritiserar latinska 
eller anselmska tolkningar där ställföreträdartanken är framträdande. Jesus 
blir den som kompenserar skulden till den feodala härskaren. Hon kritiserar 
tolkningar där Jesus offras till Gud Fader. Med utvecklingspsykologisk 
argumentation hävdar Daphne Hampson att sådana tolkningar kan ha vuxit 
fram ur mäns behov av kontroll och ordning samt ur deras tidiga faderssepa-
rationer.256 Hon refererar till teologer som ser en parallellitet mellan offer-
tolkningar av den förstfödde sonen inom judendomen och tolkningen av 
Kristi död i kristendomen, där Fadern tillåter att sonen dödas (Rom 8).257 För 

                               
253 Hampson: After Christianity, s. 138. 
254 Hampson: After Christianity, s. 145. Här utifrån den engelska termen ”sacrifice”. 
255 Hampson kritiserar tolkningar av filosofen och författaren René Girard i Hampson: After 
Christianity, s. 149. 
256 Hampson argumenterar med hjälp av filosofen Paul Ricoeurs tolkningar av Freuds syn på 
oidipuskomplexet, Hampson: After Christianity, s. 147f. 
257 Hampson refererar till den judiske teologen Jon Levenson, Hampson: After Christianity, s. 
151. 
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kvinnor och barn anser hon dock att offertolkningar är alienerande och direkt 
skadliga. Hon anser också att föreställningar som förknippas med bland 
annat offer och martyrskap i kristen teologi, får återverkningar på andra 
nivåer, exempelvis för barn som utsätts för våld och övergrepp. 

 
Religious values such as suffering, martyrdom, the role of the female, the 
role of the child, attitiudes toward sexuality and marriage are prescribed and 
proscribed in certain ways within the Christian religious structure. Children 
learn five virtues: (1) the value of suffering; (2) the virtue of forgiveness; (3) 
the necessity of remaining sexually pure (especially for little girls); (4) the 
fact that they are in need of redemption; and, most important (5) the value 
that is placed on their obedience to authority figures.258  

 
Hampson refererar också till Rita Nakashima Brock och hävdar att lärosatser 
är beroende av könssystemet, vilket bland annat tydliggörs i det ”omöjliga” 
tankeexperimentet att en moder (på motsvarande sätt som ”fadern”) skulle 
offra sitt barn till döden.259 

Rita Nakashima Brock kritiserar också tolkningar där Jesu död framställs 
som ett renande offer.260 Hon kritiserar föreställningar som implicerar att 
Jesus offras,261 att Jesus uteslutande blir ett medel utan eget val. Brock ifrå-
gasätter även kristna uppfattningar om självuppoffring och särskilt när dessa 
sammanförs med föreställningar om kärlek. Brock anser att ideal om själv-
uppoffring kan binda kvar offer för våld och övergrepp i lidande. För Brock 
blir även en teologi om Jesu självutgivande kärlek, med hänvisningar till 
Luk 23:34 där Jesus ber Gud om sina förövares förlåtelse, problematisk. 
Kärlek framställs då som självuppoffring.262 Även Daphne Hampson kritise-
rar tolkningar där man i stället för offer talar om självuppoffring.263 Hon 
kritiserar exempelvis teologen Reinhold Niebuhr för att bortse från makt-
aspekter.  

 
From this perspective Niebuhr’s analysis is seen to be inadequate. He speaks 
of the need for sacrifical love on the part of the powerful. But he fails to 
speak of the need for those who are powerless to stake a claim for power.264 

 
Det andra begreppet jag valt för att sammanfatta deras kritik av vad som 
möjliggör övergången är döden. Hampson anser att föreställningar om död 
och återfödelse passar män och deras livscykel väl, inte kvinnor. Hon under-
                               
258 Ett sammanfattat citat hämtat från Sheila Redmond och hennes kritik av vad sådana 
föreställningar gör med barn utsatta för sexuella övergrepp. Hampson: After Christianity, s. 
152. Jfr referens till Redmond i not 234 ovan. 
259 Brock argumenterar i sin tur utifrån psykoterapeuten och författaren Alice Millers analy-
ser. Hampson: After Christianity, s. 152.  
260 Brock: Journeys by Heart, s. 55. 
261 Brock: ”And a Little Child Will Lead Us”, s. 51f. 
262 Brock: ”Saving Love”, även i Brock: ”Whither Grace?”, s. 46. 
263 Hampson refererar till Paul Ricoeur i Hampson: After Christianity, s. 148. 
264 Hampson: Theology and Feminism, s. 125. 
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bygger även detta utifrån utvecklingspsykologiska teorier. Män separeras 
från sina ursprungliga relationer med sina mödrar för att bli sig själva och 
återfödas in i männens värld. Hampson hävdar visserligen att många kvinnor 
har erfarenheter av att det egna livet riskeras, inte minst i samband med 
barnafödande och förlossningar. Skillnaden som hon ser det, är att då riske-
ras livet i förbundenhet till andra. Vid förlossningar ger man sitt liv för att ge 
liv.265  

Brock anser, liksom Hampson, att den patriarkala teologin är fokuserad 
på död, destruktion, alienation och föreställningar om att död leder till liv. 
Hon anser att sådana föreställningar förminskar människors ansvarstagande 
för nuet och dess relationer. Brock kritiserar försoningsteologiska tolkningar 
där Jesu död framställs som försoningsskapande mellan Gud-människa. Hon 
kritiserar dels mer objektiva tolkningar (med innebörden att Gud är förso-
ningens objekt) där Jesu död tolkas som lösen, den som betalar priset för 
mänsklighetens synd och skuld,266 dels mer subjektiva tolkningar (med 
innebörden att det är människan som behöver försoningen). Brock ser visser-
ligen tolkningar influerade av medeltidsteologen Abelard som en förbättring 
jämfört med Anselm av Canteburys (”den latinska” i Auléns terminologi). 
Hon är dock kritisk till att även Abelard tolkar Jesu död utanför kontext och 
historia och att Abelard universaliserar döden och ger den fortsatt frälsande 
betydelse, likaså framställer han lidandet som frälsande.267 

Även om man i ”liberala” tolkningar, som Brock beskriver det, avvisar 
föreställningar om den vrede och straffande Guden, så vidhåller man före-
ställningar om att Gud uppenbarar kärlek genom Jesu död. Kärlek samman-
förs därmed med våld.268 Brock kritiserar även uppfattningar där straff sam-
manförs med kärlek, när straff framställs som förutsättning för att fadern 
skall kunna älska. Rita Nakashima Brock anser att många försoningsteologi-
er präglas av en krigslogik. När kristna försoningsteologier beskriver Jesu 
död som oundviklig, så påminner det om när man i krig betraktar döden som 
risk och som ofrånkomlig. Brock hävdar att om Jesu död beskrivs som 
nödvändig i någon mening, så kan det leda till att hjärtat269 förhärdas, man 
förlorar sitt hjärta. Om döden inte blir något man kan protestera mot, så 
förlorar man sin empati och vrede och kan komma att acceptera onödigt 
lidande.270 Brock hävdar att korset inte skall vara en symbol som glorifierar 

                               
265 Hampson: Theology and Feminism, s. 140f. I sitt resonemang refererar hon bland annat till 
teologen Carter Heyward. 
266 Brock: Journeys by Heart, s. 55. 
267 En process som Brock anser påbörjas redan i evangelierna där man tonade ner den romers-
ka statens ansvar för Jesu död. Brock: ”Communities of the Cross”, ss. 120–122. 
268 Brock: ”The Cross of Resurrection and Communal Redemption”, i Trelstad, Marit (red.): 
Cross Examinations: Readings on the Meaning of the Cross Today, s. 249.  
269 Brocks förståelse av hjärtat presenteras närmare i kapitel 4. 
270 Brock: Journeys by Heart, s. 93f. 
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död och offer. Döden är ett faktum i alla människors liv, men inget som skall 
hyllas eller förhärligas.271  

Det tredje begreppet som sammanfattar deras kritik av vad som möjliggör 
övergången är lidandet. Brock anser att man döljer sanning om våldet när 
man framställer lidandet, Jesu avrättning och död som något gott, något Gud 
önskade och när lidandet beskrivs som eftersträvansvärt. Hon kritiserar alltså 
även mer subjektiva tolkningar (där människan är försoningens objekt), där 
lidandet alltjämt ses som nödvändigt för försoning. Brock anser att alltför 
många redan har utsatts för tortyr och avrättning, ofta i Jesu namn. Kors-
fästelsen är en påminnelse om människans benägenhet till våld, inte om 
frälsning.272  

Var sker övergången? 
När det kommer till deras kritik om var övergången sker, så är både Brock 
och Hampson kritiska till att en enskild händelse som Jesu korsdöd och 
uppståndelse har blivit så betydelsefull. Utifrån en relationell grunduppfatt-
ning argumenterar Brock mot föreställningar som framställer frälsning 
genom en person eller en händelse. Hon anser inte att man kan lösa samti-
dens problem, som exempelvis våldet, så länge man fokuserar på enskilda 
individer eller individuella händelser. Brock betraktar våldet som socialt 
organiserat. Hennes sammanfattande kritik är att ”traditionella” försonings-
läror fokuserar för starkt på ensidiga relationer där enskilda troende förvän-
tas förlita sig på en transcendent fader. För lite uppmärksamhet ägnas åt 
syndens konkreta sociala orsaker vari alla människor deltar och har ansvar.273 
Brock kritiserar likaså alla momentana lösningar, som att försoning skulle 
uppnås en gång för alla genom Jesu död på korset.274 Brock avvisar även 
tolkningar där försoningshändelsen framställs som en kosmisk transaktion. 
Hon kritiserar tolkningar där man bortser från relationer och ömsesidighet.  

Daphne Hampson avvisar också föreställningar om partikulärt frälsande 
händelser. Hon argumenterar delvis på andra grunder, utifrån kunskapsteore-
tiska argument. Hampson hävdar det omöjliga i att tillskriva partikulära 
händelser som Jesu försonande död och uppståndelse någon frälsande bety-
delse. Kausalsammanhang gör det omöjligt att bejaka partikulära avbrott.275  

För vem är övergången?  
När det kommer till vem som behöver försoningen så kritiserar Rita  
Nakashima Brock det hon ser som följder av tolkningar där Gud framställs 

                               
271 Brock: ”The Feminist Redemption of Christ”, i Weidman (red.): Christian Feminism: 
Visions of a New Humanity, s. 70.  
272 Brock: ”Communities of the Cross”, s. 122. 
273 Brock: Journeys by Heart, s. 57. 
274 Brock: Journeys by Heart, s. 68. 
275 Denna argumentation fördjupas i kapitel 5. 
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som den som behöver Jesu död. Hon beskriver uppfattningar om Jesu fräl-
sande död som en ”kosmisk barnmisshandel”. 

When the Christian tradition represents Jesus’ death as foreordained by God, 
as necessary to the divine plan for salvation, and as obediently accepted by 
Jesus the Son out of love for God the Father, God is made into a child abuser 
or a bystander to violence against his own child. The seal of abuse is placed 
on their relationship when they are made into a unity of being. If the two are 
one, Jesus can be selfless, can give himself totally to God, a willing lamb to 
slaughter. I thought of this system as cosmic child abuse.276 

 
Brock kritiserar alltså objektiva tolkningar, med innebörden att Gud är 
försoningens objekt, att Gud behöver försoningen. Hon anser att sådana 
tolkningar framställer Gud som ansvarig för Jesu död. Brock kritiserar 
återkommande teologiska tolkningar som döljer sanningen om våldet. Hon 
anser att Jesu död har framställts i termer av en intim, oklar interaktion 
mellan fader och son. De verkligt ansvariga för våldet har osynliggjorts. 
Sådana oklarheter menar hon också avslöjas i mer subjektiva tolkningar, där 
människan behöver försoningen, är dess objekt. Hon ser paralleller till 
våldtäktsoffer, offer för barnmisshandel, människor som levt i fångenskap, 
tortyr och krig. I såväl Jesus-tolkningar, som hos andra våldsoffer, ser man 
inkapslade trauman, isolering, ensamhet, romantisering av lidande, en känsla 
av hjälplöshet, förlust av gränser, sammanblandning av offer och förövare 
och en fixering vid makt och lydnad.277  

Brock kritiserar även trinitariska tolkningar där Gud framställs som den 
som offrar sig och lider. Hon kritiserar även trinitariska tolkningar där män-
niskans synd beskrivs som indragen i den gudomliga trinitariska existensen. 
Hon anser att sådana tolkningar framställer Guds kärlek demonstrativt och 
att Gud Fader framstår som en passiv åskådare till våldet. Guds ansvar 
osynliggörs.278 Brock jämför sådana tolkningar med vad vissa föräldrar säger 
som försvar för barnmisshandel, att de själva lider lika mycket som barnen.  

Både Hampson och Brock argumenterar i långa stycken utifrån det som 
kan beskrivas som praktiska konsekvenser. Om försoningsteologiska tolk-
ningar medför skadliga konsekvenser måste de avvisas. Hampson menar 
exempelvis att det är förödande för barn att hamna i relationer som samman-
blandar kärlek och straff, i likhet med när den gudomlige fadern sägs älska 
och samtidigt skicka sin son i döden.279 Hon anser, i likhet med Brock, att om 
Gud benämns som ”far”, så kan mänskliga fäder och gudomliga fäder blan-

                               
276 Brocks beskrivning av Jesu död som en ”kosmisk barnmisshandel” är kanske det som gjort 
henne mest känd och ofta citerad, tillika kritiserad för. Här ur Brock m.fl.: Proverbs of Ashes, 
s. 157. 
277 Brock: ”Communities of the Cross”, s. 122f. 
278 Brock: Journeys by Heart, s. 55f. 
279 Hampson: After Christianity, s. 153. Här är Hampson direkt påverkad av Brocks argumen-
tation. 
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das samman. För Hampson krävs det motstånd mot patriarkala ordningar när 
det kommer till våld mot kvinnor och barn, inte underkastelse. Av sådana 
skäl är hon också kritisk till att föräldrametaforer används för Gud.  

Rita Nakashima Brock anser att kristna föreställningar som att den ofel-
bare Gud fader sänder sin son i döden som går utan att klaga, kan uppmuntra 
mänskliga föräldrar att följa samma exempel. ”If cosmic child abuse, to save 
humanity, is acceptable, and human parents are to obey the example set by 
the Father God, then violation of children can be justified on the same 
grounds.”280 Både Brock och Hampson är kritiska till alla tolkningar de anser 
förstärker människors beroende och underordning. Brock kritiserar föreställ-
ningar hon anser gör människor passiva och emotionellt bundna till något 
utanför dem själva. Hon refererar till erfarenheter hon gjort som själasörjare 
på sommarläger för ungdomar utsatta för bland annat våld och övergrepp. 
Brock hävdar att vissa ungdomar, särskilt de som anammar ”traditionella” 
kristna tolkningar, beskriver övergrepp de varit med om som något ”bra” för 
dem i religiös bemärkelse.281  

Sammanfattningsvis när det gäller vad som möjliggör övergången, ifråga-
sätter Brock och Hampson föreställningar om offer, död och lidande som 
medel eller förutsättning för att försoning skall kunna ske. När det gäller var 
övergången sker, ifrågasätter både Hampson och Brock att en enskild hän-
delse i förfluten tid skulle ha en sådan avgörande betydelse. När det gäller 
kritik av vem som behöver övergången, avvisar både Hampson och Brock 
subjektiva föreställningar, att människan är i behov av Jesu frälsande död. I 
synnerhet avvisar de objektiva tolkningar, där Gud Fader är den som behö-
ver Jesu död för att kunna älska och förlåta. Framför allt är Brock kritisk till 
alla försoningsteologiska tolkningar som inte synliggör vem som är ansvarig 
för Jesu död. Daphne Hampson vidhåller att kristen försoningsteologi måste 
avvisas, Rita Nakashima Brock avvisar den likaledes i långa stycken.  

Till 
I kapitel 1 visade jag att ”till” i teologihistorien har framställts som evigt liv, 
frihet, gudomligt barnaskap, befrielse, ljus och liv. Jag sammanfattade också 
ett antal frågeställningar kring huruvida ”till” skildras immanent eller tran-
scendent, i existentiella eller politiska termer. 

Hampson och Brock kritiserar föreställningar om ”till” som något enty-
digt, individuellt, själsligt och bortomjordiskt. Båda kritiserar dikotomier 
mellan själ och kropp, den här världen och den kommande. De kritiserar 
föreställningar om att man frälses från synd till något annat än det man redan 
är. Hampson kritiserar föreställningar om att ”det självtillräckliga självet” 

                               
280 Brock: ”Loosing Your Innocence But Not Your Hope”, s. 38. 
281 Brock m.fl.: Proverbs of Ashes, s. 3. 
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skall ”lösas upp”. Hon kritiserar föreställningar om pånyttfödelse, att ett nytt 
jag uppstår. 

 
The distinction, polularized by William James, between ’once-born’ and 
’twice-born’ persons may be and interesting distinction to consider in relation 
to a possible difference between women and men. Could it be that women, 
more typically, are ’once-born’.282  
 

Både Hampson och Brock kritiserar föreställningar som förespråkar det 
kommande livet framför det innevarande, det bortomjordiska framför det 
inomjordiska.283 Båda kritiserar uppfattningar om att det ursprungliga eller 
kommande skulle vara mer värt än det samtida.  

Brock problematiserar uttolkningar där Gud beskrivs som kärlek och 
tolkningar där ”till” snarast framställs som flykt från livets tvetydigheter. 
Hon hävdar att kärlek inte skall tolkas individuellt, utopiskt eller som en 
enskild idealistisk kärlek.284 I Hampsons och Brocks relationella förståelse 
skall inte heller ”till” tolkas som något primärt individuellt. Brock kritiserar 
återkommande antingen/eller-tänkande, att oskuldsfullhet skulle vara något 
eftersträvansvärt. Livet är tvetydigt och det är mitt i det här tvetydiga livet 
man skall kunna säga något om befrielse och framtid.  

Sammanfattningsvis kritiserar både Hampson och Brock föreställningar 
om ”till” som något bortomvärldsligt, i Hampsons fall även inomvärldsliga 
föreställningar som pånyttfödelse. Båda kritiserar föreställningar om ”till” 
som förutsätter att människan skall bli något annat än den hon redan är.  

Konklusioner 
I detta kapitel har jag analyserat vad Daphne Hampson och Rita Nakashima 
Brock kritiserar av kristen teologi, dels under motiven ”den Andre” och 
gudsbild, dels i modellen från–övergång–till. En sådan genomgång förmår 
inte göra rättvisa åt alla deras respektive tankegångar. Samtidigt belyser den 
centrala drag och motiv i deras kritik, dels gentemot de föreställningar som 
ryms under de olika motiven, dels gentemot de föreställningar som ryms i 
modellen från–övergång–till. I sin respektive kritik utgår Daphne Hampson 
och Rita Nakashima Brock från den makt de menar att språk- och symbol-
sammanhang besitter. De grundar sin kritik i feministisk teori, objekt-
relationsteori, poststrukturalistisk teori (i synnerhet Hampson) och postkolo-
nial teori (i synnerhet Brock). Jag har framhållit att Hampson anser att 
hennes analys och orsaksförklaringar skall prövas kritiskt av läsaren. Hon är 
medveten om andra möjliga tolkningsalternativ och hävdar att hon vill ställa 

                               
282 Hampson: Theology and Feminism, s. 129. 
283 Brock: ”Cooking without Recipes”, s. 131. 
284 Brock: ”Saving Love”, Brock: ”Whither Grace?”, s. 51f. 
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öppna frågor. Trots detta tenderar hennes argumentation att bli tvärsäker. 
Om hennes avsikt är att just ”ställa frågor” gentemot det kristna språk- och 
symbolsystemet, anser jag att hon å ena sidan med sin tydliga kritik ringar in 
ett antal områden som i behov av kritisk granskning och ytterligare tolkning, 
å andra sidan inte ger öppna svar och tolkningsutrymme åt andra uppfatt-
ningar än de hon själv framhåller. Även Rita Nakashima Brock argumenterar 
entydigt och emellanåt kategoriskt, exempelvis när hon opreciserat kritiserar 
teologiska tolkningar och motiv i ”västerländsk kristen teologi”, samt när 
hon bestämt avvisar vissa teologiska föreställningar. Brock lämnar inte 
utrymme åt den mångfald av teologiska tolkningar som ”västerländsk kristen 
teologi” rymmer. Jag har också poängterat att de teorier som Hampson och 
Brock baserar sina argument på kan kritiseras för universalism. Samtidigt 
anser jag att Hampsons och Brocks argumentation, bland annat utifrån de 
konsekvenser de menar att kristna tolkningar förorsakar, för i synnerhet barn 
och andra offer för våld och övergrepp, måste tas på allvar i samtida teologi. 
Rita Nakashima Brock har också alltmer kommit att framhålla de konse-
kvenser hon menar att sådana föreställningar får för större sammanhang.  
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4. Hampsons och Brocks teologiska alternativ  

I detta kapitel belyses den tredje frågeställningen, hur Daphne Hampson och 
Rita Nakashima Brock skiljer sig från varandra till innehåll i försonings-
teologi. I tidigare kapitel har jag visat vad Daphne Hampson och Rita  
Nakashima Brock kritiserar av kristna föreställningar som gudsbild, offer, 
synd, våld, kristologi, olika försoningsläror och frälsningsläror. De kritiserar 
dikotomier och menar att kristen teologi skapar och upprätthåller ”den 
Andre”.  

I detta kapitel avser jag presentera deras egna teologiska tolkningar, deras 
alternativa teologi. Jag menar att Daphne Hampson har en ambition att 
upplösa dikotomier och Rita Nakashima Brock en ambition att förbinda 
dikotomier. Detta redovisas här. Daphne Hampsons teologi innefattar när-
mast förhållningssätt och ett antal andliga övningar. Detta återspeglar hennes 
starka influens från kväkarna. Hampson är också ganska vag i sina teologis-
ka tillämpningar. Detta kan tolkas i ljuset av en icke-antropomorf spirituali-
tet hon söker bortanför dikotomier, en andlighet som tillåter människor att 
”vara sig själva”. Rita Nakashima Brock har betydligt mer av teologisk 
tillämpning, samtidigt är hon i jämförelse med Daphne Hampson vagare i 
det abstrakta. Eftersom Brock rent omfångsmässigt skriver fram mer av 
teologiska tolkningar, lämnas ett större utrymme åt dessa. 

När deras alternativa teologi nu presenteras, skall modellen från–
övergång–till återigen användas. Hos Daphne Hampson finns en tydligt 
feministisk emancipatorisk ansats. Kvinnor behöver befrielse. Hon beskriver 
förtryck, marginalisering och den förändring som möjliggör befrielse och 
jämlikhet. Därför går modellen att använda på hennes teologi. Rita  
Nakashima Brock kritiserar enkla lösningar, antingen/eller-tänkande och 
även entydiga övergångar från–till. Samtidigt finns en riktning i hennes 
teologi, en processuell rörelse i beskrivningar av ”från” ”till” och det som 
här beskrivs som övergångar. Därför kan modellen appliceras även på hen-
nes teologi.  

Här presenteras Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks teologier 
var för sig. Efter respektive presentation följer en kritisk innehållsanalys som 
baseras på detta och föregående kapitel. Här står analysen av deras teologis-
ka kritik och konstruktion utifrån modellen i fokus. Särskilt visar jag hur de 
hanterar dikotomier och hur de följer upp sin tidigare kritik. Avslutningsvis 
sammanfattar jag modellen från–övergång–till med hjälp av ett antal svar på 
de frågor som presenterades i kapitel 1.  
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Daphne Hampson 

Från  
I Daphne Hampsons ”från” framstår sexismen som det grundläggande pro-
blemet. Hon anser att barn socialiseras in i könsroller där ”manligt” är över-
ordnat ”kvinnligt”. Kvinnan konstitueras som ”den andra”, underordnas och 
marginaliseras. Detta får också återverkningar på annat. Hampson ser köns-
förtrycket som grundproblemet då detta medför diskriminering av kvinnor 
och hierarki. I ett patriarkalt samhälle anser hon att skillnad och olikhet 
bemöts med motsättning och hierarki.  

The overcoming of sexism may then well be the cure for other ills in society. 
Radical feminists see sexism as fundamental: it is not just one ill among  
others, but the school in which discrimination and hierarchy are imbibed. If a 
child learns to see the opposite sex as ’other’, moreover to see one sex as 
dominant and the other as subordinate, the child learns to equate difference 
with opposition and hierarchy.285  

 
I linje med sin utvecklingspsykologiska argumentation, hävdar Hampson att 
sexismen, könsförtrycket, ligger djupt rotat i människors psyken. Eftersom 
sexismen är socialt konstituerad går den dock att bekämpa. Första steget är 
att se och benämna den.  

Daphne Hampson använder begreppet synd i sin egen teologi, då som ut-
tryck för strukturell orättvisa. För kvinnor kan denna strukturella synd inne-
bära underbetalda arbeten, lite pengar att spendera på sig själva, oavlönat 
hemarbete och bristande utbildningsmöjligheter. Den strukturella synden kan 
också medföra att kvinnor lågprioritererar sig själva. Hampson ser ett antal 
tillstånd som konsekvenser av kvinnors underordning och undervärdering av 
sig själva. Fobier, klaustrofobi, anorexi och sömnsvårigheter är sådana 
exempel. Hampson hävdar att många kvinnor har en ofullständig förståelse 
av sina grundläggande livsvillkor. Många lever med en känsla av otillräck-
lighet och lägger skulden på sig själva, när det egentliga problemet handlar 
om underliggande patriarkala strukturer.286  

I anslutning till omsorgsetiker som Carol Gilligan, argumenterar  
Hampson, i likhet med teologer som Valerie Saiving och Judith Plaskow, för 
att kvinnors synd måste beskrivas på andra sätt än mäns synd. Kvinnors synd 
är att inte ta ansvar för självförverkligande. Tillsammans med omsorgsetiker 
som Gilligan, hävdar Hampson att mäns utmaning är att bli själv-i-relation 
och kvinnors är att bli själv-i-relation. Flickor och kvinnor måste lära sig att 
                               
285 Hampson: Theology and Feminism, s. 130. 
286 ”In like manner a women’s ’problems’ in an all-male working environment have often 
been seen as her failure to be able to fit into the (male) workplace and function within it.” 
Hampson: Theology and Feminism, s. 128. 
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uppvärdera sig själva. Pojkar och män behöver lära sig relationalitet, att 
interagera med andra.287 Samtidigt är relationaliteten inget som Hampson 
närmare problematiserar. Hon framställer relationaliteten som något gott och 
eftersträvansvärt och visar inte att relationer också kan vara destruktiva.288  

Ett annat grundproblem som Hampson belyser när det kommer till ”från”, 
är dikotomier. För Hampson får dikotoma tankemönster återverkningar på 
många nivåer. Ett dikotomt tänkande där ”vi” formas i motsättning till ”de” 
får återverkningar för hur människor förhåller sig till den andre, betraktar 
andra samt för hur de förhåller sig till naturen. Utmaningen är att bryta med 
dikotomier och lära sig hantera skillnad utan dominans.289  

Övergång  
För att kunna bryta med dikotomier och den över-underordning som är 
knuten till dessa, krävs det enligt Hampson nya och andra sätt att tolka Gud 
och religionens funktion. Gud skall inte framställas som den som dömer och 
bryter in ovanifrån. Gud skall i stället tolkas som en dimension av tillvaron, 
alltet. ”God is a dimension of the totality that is”.290 Hampson ser livet här 
och nu som det väsentliga. Förändring kan bli möjlig när människor är 
närvarande i nuet, i relationer och i det pågående livet. Här och nu har män-
niskor att söka efter det som möjliggör frälsning/försoning (redemption).  

On a social level too it may well be that an understanding of salvation as a 
redemption of that which is present, rather than as violent revolution, better 
fits the feminist agenda. A theology which speaks in terms of the intervention 
of a powerful (masculine) God, who will judge and damn the wicked, sounds 
more like a continuation of the same power dynamics. It does not constitute 
real change in the nature of relationships.291  

 
För Hampson handlar frälsning/försoning (redemption) om helade och 
jämlika relationer. För att få denna förändring till stånd, krävs en alternativ 
antropologi och en alternativ gudsförståelse. Gud skall inte tolkas som 
överordnad och avskuren mänskliga relationer, människan skall inte tolkas 
som underordnad Gud och syndig. Som jag tidigare har redovisat, kritiserar 
Hampson dikotomier mellan människor, materia och andlighet, människor 
och Gud. I sin egen teologi menar jag att hon vill upplösa dessa. Det hör 
                               
287 Hampson: Theology and Feminism, s. 118. 
288 Detta är något som problematiseras av Angela West i artikeln ”Justification by Gender: 
Daphne Hampson’s After Christianity”, i Parsons (red.): Challenging Women’s Orthodoxies 
in the Context of Faith, s. 45f, liksom av Matt Jenson i The Gravity of Sin: Augustin, Luther 
and Barth on Homo Incurvatus in Se, s. 118.  
289 ”A mentality in which one sees the world as ’us’ and ’not us’ and fears the other, comes to 
seem axiomatic. It is this that feminists would overcome”, i Hampson: Theology and Femi-
nism, s. 130. 
290 Hampson: After Christianity, s. 231. 
291 Hampson: Theology and Feminism, s. 129. 
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ihop med hennes avsikt att inte längre konstruera ”den Andra/det Andra”, 
men också med hennes syn på försoning, förstådd som återupprättade rela-
tioner, fred och harmoni. I Hampsons försoning inbegrips människan såväl 
som jorden och tillvaron i stort.  

I ett antal punkter sammanförs här tematik som jag tolkar som ”övergång” 
hos Hampson. 

Gudsbild och antropologi  
När Daphne Hampson utformar sina egna teologiska ståndpunkter väljer hon 
samtalspartnerna Immanuel Kant, Friedrich Schleiermacher och feministiska 
teoretiker. Hon argumenterar för sin gudsförståelse med hjälp av  
Schleiermacher, som hon menar insåg att Gud inte kan vara något kunskaps-
objekt, något noumenalt objekt. Gud är mycket närmare människan än något 
objekt. Schleiermacher beskrev, enligt Hampson, själva medvetandet som 
Gud. Med ett sådant synsätt finns det inte utrymme för någon heteronomi 
mellan människa och Gud. Gud är inte bortom eller ”ovanför” människan. 
Hampson är influerad av Schleiermachers ansats att skilja på hur människor 
relaterar till världen, i relationer till andra, och hur de relaterar till Gud. I 
relation till världen är människan både beroende och fri. Gud skall däremot 
inte skildras som annorlunda än människan. I relation till Gud befinner sig 
människan i en direkt relation och Gud framställs som själva förutsättningen 
för existensen. Hampson anser att människors gudsmedvetande uppstår i 
deras medvetande och i erfarenheter av att vara beroende.292 Utifrån sådana 
resonemang hävdar Hampson att människor i relation till Gud både innehar 
autonomi och frihet, samtidigt som de i världen alltid existerar i antitesernas 
verklighet i ömsesidig relation med alltet.293 För Hampson åsyftar begreppet 
”Gud” således inte något noumenalt objekt, utan människors känsla av 
mening och sammanhang i tillvaron, känslan av absolut beroende. 

För Hampson är religion alltid knuten till människors förmåga att varsebli 
och ta emot. Hon beskriver religion som en respons gentemot ”helheten”. 
Hon betonar vikten av ett starkt jag, eller ”centrering”. När religion och 
andlighet fungerar som bäst, kan den tillåta människor att forma en kärna 
kring sitt jag. Daphne Hampson tar sin teologiska utgångspunkt i öppenheten 
gentemot det som är ”mer”, liksom i receptionen av det som är ”mer”. Detta 
”mer” tolkar jag som en transcendens (det som ligger utanför det mänskliga 
medvetandet) hon förlägger till subjektet. I föreställningar om öppenhet mot 
det som är mer, framhåller hon också vikten av relationer. Gud finns i och 
genom relationer.294  

                               
292 Hampson: After Christianity, s. 219f. Se även Hampson, Daphne: ”Re-review: Friedrich 
Schleiermacher, On Religion: Speeches to the Cultured Among Its Despisers (1799)”, Modern 
believing 40 (1999), ss. 31–33. 
293 Hampson: After Christianity, s. 218f. 
294 Hampson: After Christianity, s. 233f. 



 

 95 

Daphne Hampson hävdar att Gud skall framställas icke-antropomorft och 
att gudsföreställningar måste prövas gentemot epistemologiska och etiska 
kriterier.295 Hon beskriver sig själv som teist. Hennes framställning av teism 
skiljer sig dock mot mer vedertagna beskrivningar. En teistisk tro brukar 
innebära en tro på Guds självständiga existens och oberoende av världen, att 
Gud har skapat och upprätthåller universum och har en aktiv roll i männi-
skans historia. Ofta brukar även teism utgöra grunden i en monoteistisk tro, 
samt innefatta föreställningar om Guds allvetande och allsmäktighet,296 
föreställningar som jag har visat att Hampson kritiserar. Hampson beskriver 
sig som teist då hon vill uttrycka sin tro på att det finns en ”annan dimension 
av tillvaron”, vilken hon benämner som Gud.297 I sin argumentation hänvisar 
hon bland annat till empiriska undersökningar utförda vid Oxford Religious 
Experience Research Unit.298 Där har man genom forskning visat att männi-
skor har religiösa erfarenheter. Därför kan Hampson bejaka sådana erfaren-
heter. Det hon inte kan bejaka är när man hävdar vissa förmågor och händel-
ser unikt, att endast Jesus skulle ha innehaft vissa förmågor som att uppstå 
från döden eller gå på vattnet. Det som är möjligt, måste också vara möjligt 
på andra platser och i andra tider.299  

Hampson beskriver samtidigt teologi som en konstruktion.300 För  
Hampson är begreppen för Gud alltid fångade i språket, i ”spåren”.301  
Hampson kan också uttrycka att begreppet Gud fyller en transcendental 
funktion.302 Med detta Kantianska begrepp åsyftar hon sådana begrepp eller 
idéer som är nödvändiga för att vi över huvud taget skall kunna ha erfarenhe-
ter. Om begreppet Gud är transcendentalt, betyder det att det är ett begrepp 
som möjliggör ett visst sätt att förhålla sig till och/eller erfara verkligheten 
på ett bestämt sätt.  

Daphne Hampson beskriver Gud som transcendentalt allomfattande. Med 
detta åsyftar hon att det finns en allomfattande dimension i tillvaron som inte 
kan reduceras till subjektiv erfarenhet. Hon argumenterar för att skönhet, 
symmetri, intention och förmåga till återhämtning är inbyggt i universum. 
Hon anser att Gud går att tolka som denna inbyggda förmåga till godhet och 
återhämtning. Gud skildras som en god makt i tillvaron och som en slags 

                               
295 Hampson: After Christianity, s. 9. 
296 Se Taliaferro, Charles: ”Theism”, i Musser m.fl. (red.): A New Handbook of Christian 
Theology, ss. 477–479.  
297 Hampson: After Christianity, s. 213f. I ”After Christianity: The Transformation of Theolo-
gy”, s. 215, går hon längre än så och hävdar att det finns belägg för Guds existens. Där 
beskriver hon sig som metafysisk realist. 
298 Ett forskningscentrum hon hänvisar till, numera är beteckningen Religious Experience  
Research Unit och finns vid Universitetet i Wales, Lampeter. Se exempelvis  
http://www.lamp.ac.uk/aht/Research/research.html (2008-09-09). 
299 Hampson: After Christianity, s. 228f. 
300 Hampson, Daphne: ”Where Do We Go From Here”, Theology 93 (1990), ss. 373, 377. 
301 Hampson: ”After Christianity: The Transformation of Theology”, s. 215. 
302 Hampson: After Christianity, s. 244. 
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livets självreglerande princip.303 För att åskådliggöra detta återger hon bland 
annat sina upplevelser på platsen för det judiska ghettot i Warszawa. För-
ödelsen hade varit så stor att man helt enkelt täckt över hela området med 
annat material. Ett monument på platsen symboliserande människor (inkl. 
barn) som fördes bort till fångenskap och död. När hon stod och betraktade 
detta kom en liten flicka fram till henne och frågade vad klockan var. Enligt 
Hampson var detta ett ögonblick då hon insåg att världen har förmåga att 
återhämta sig. En ny generation barn lekte på destruktionens mark.304 

Hampson argumenterar för att Gud är förbunden med människor och ma-
teria och att att det finns en förmedling mellan kropp och ande. Hon under-
bygger sådana argument utifrån egna och andras erfarenheter av bland annat 
helande, vilka hon ser som stöd för föreställningen att Gud är förbunden med 
människor och materia. Hon tror även att bön kan fungera som en sådan 
förmedling. Genom bön, och även telepati, kan människor komma i kontakt 
med Gud och med andra människor. Detta motiverar hon utifrån bland annat 
kvantfysiker som hävdar ett samband mellan ande och materia.  

The evidence suggests that people have found that they can draw on the re-
sources of God, direct healing towards others and find empowerment in their 
lives. Maybe in time we shall attain to greater understanding of how we are 
connected to that which is more than ourselves, of how extra-sensory percep-
tion (and therefore also prayer) works, of how body and mind are inter-
connected.305  

 
När Hampson beskriver sin gudsbild som teistisk, återspeglar det således inte 
mer vedertagna beskrivningar. I långa stycken anammar Daphne Hampson 
snarast en panenteistisk tro. Med en panenteistisk tro brukar man mena att 
kosmos är en del av Gud och att Gud och värld är intimt relaterade, samtidigt 
är Gud inte identisk med världen. Gud kan fortfarande beskrivas som tran-
scendent.306 Med en panenteistisk gudstro skildras Gud och värld som ömse-
sidigt interrelaterade. Gud beskrivs som både abstrakt, absolut och som 
konkret, relaterad. Gud beskrivs som dipolär.307 När Hampsons beskriver 
Gud som en ”dimension av tillvaron”, motsvarar detta på många sätt en 
panenteistisk gudstro. Min uppfattning är dock att hon håller fast vid det 
teistiska begreppet, då hon vill betona Guds transcendens och Gud som 
odelad. Gud är inte dipolär. Hampson är också mån om att framställa Gud 
som ”Gud”, som något ”mer” än mänskliga erfarenheter.308 Jag menar att hon 

                               
303 Hampson: After Christianity, s. 246f. 
304 Hampson: After Christianity, s. 246. 
305 Hampson: After Christianity, s. 251. 
306 Suchocki, Marjorie Hewitt: ”Panentheism”, i Musser m.fl. (red.): A New Handbook of 
Christian Theology, ss. 340–342. 
307 Suchocki: ”Panentheism”, s. 341.  
308 Se exempelvis Hampson, Daphne: ”A Reply to Angela West”, Scottish Journal of Theolo-
gy 51 (1998), s. 118. 
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öppnar upp för ett gudsbegrepp som kan beskrivas som vertikalt.309 Det rör 
relationer mellan Gud och människa. Samtidigt glider hon mellan en teistisk 
och en panenteistisk gudstro.  

I antropologin har Daphne Hampson en både autonom och relationell syn 
på människan. Hon anser att människor kan vara både centrerade i sig själva 
och öppna gentemot andra. Detta uttrycks med Hampsons båda begrepp 
”själv-i-relation” och ”centrerad-i-relation.” Hampson framhåller vikten av 
integritet och aktörskap. Detta betraktar hon också som förutsättningar för att 
människor skall kunna vara närvarande och öppna gentemot andra. ”Coming 
to be oneself and serving others are not mutually exclusive.”310 Hon anser 
även att uppmärksamhet mot sig själv samt närvaro och öppenhet inför 
andra, förutsätter en viss jag-stabilitet.311 För Hampson är det viktigt att 
kvinnor inte förnekar sitt jag eller bryter upp sitt jag, utan stärker sitt jag. 
Kvinnor behöver komma till sig själva.312 Daphne Hampson anser att när 
kvinnor börjar betrakta sig själva som självständiga, myndiga aktörer, som 
har rättigheter och möjligheter att uppnå sina ambitioner, så skulle samhället 
förändras.313  

Daphne Hampson skildrar således människor som öppna gentemot det 
som är mer. I anslutning till Nancy Chodorow, betonar hon människors 
öppna och genomträngliga jag-gränser.314 Hampson beskriver Gud i termer 
av energi, ljus, kraft, kärlek och helande. Detta framställer hon dels som 
egenskaper hos Gud, dels som krafter människor har tillgång till.  

 
These things themselves should be understood to be what God is: something 
to which we have access. Drawing on that potential which we have as human 
beings, we must name those powers which are ours. Indeed it may be that it 
is only as we come ’to’ourselves that we shall learn to honour the creation. 
The kind of theism which I am advocating may be thought to have profound 
ecological and political implications. We need to find our place in the world 
and to feel at home in it, rather than looking, as we have in Western history, 
to an ’external’ God and a life ’beyond’. 315  

 
I Daphne Hampsons teologi har människan tillgång till Guds egenskaper 
som energi, ljus och kärlek. Den teism hon förespråkar skall få ekologiska 
och politiska konsekvenser. Människor behöver hitta sin plats i världen och 

                               
309 Matt Jenson menar tvärtom att Daphne Hampsons synsätt är horisontellt. Jenson: The 
Gravity of Sin, s. 106. Med ”mer” menar jag dock att Hampson uttrycker just ett vertikalt 
gudsbegrepp.  
310 Hampson: After Christianity, s. 274, se även Hampson, Daphne: ”Reply to Laurence 
Hemming”, Modern Theology 86 (2005), s. 43. 
311 Hampson: After Christianity, s. 115. 
312 Hampson: After Christianity, s. 282. Min kursivering. 
313 Hampson: After Christianity, s. 113. 
314 Hampson: After Christianity, s. 90f. 
315 Hampson: After Christianity, s. 251. 
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känna sig hemma i den. Människor behöver öka sitt ansvarstagande för 
miljön och för jordens helande.  

Jag har redovisat att Hampson kritiserar kristna teologiska tolkningar av 
korset och olika försoningsläror, föreställningar som innefattar människans 
syndighet och skyldighet. Hon kritiserar tolkningar hon anser förstärker 
lidande. I sin egen teologiska konstruktion hävdar hon att teologiska uppfatt-
ningar om lidande, som exempelvis i teodicéproblemet, inte ens blir aktuellt. 
Hon anser att teodicéproblemet blir aktuellt när Gud framställs antropomorft 
och dipolärt, när Gud skildras som en självständig aktör i motsättning till 
människor och skeenden i världen. Om gudsförståelsen förändras, framträder 
lidandet i ett annat ljus. Då blir det mänskliga ansvaret allt väsentligare. Gud 
skall därför framställas som involverad i människors strävan att motsätta sig 
ondskan. 

The issue becomes one of how humans may be in touch with their deepest 
selves (if you will, with that which is God in them) so that, as the Quakers 
have it, the good may be raised up in them and the evil overcome.316 

 
Med hänvisningar till teologen Friedrich Schleiermacher framhåller Daphne 
Hampson en positiv människosyn. Hon hävdar att Schleiermacher beskrev 
människan ganska optimistiskt, trots att han själv inte levde något okompli-
cerat liv. Hans religion handlade inte om en ”Gud som går in i smärtan” eller 
”korsets teologi”.317 För Hampson skall religionen i stället hjälpa människor 
bort från lidande och smärta.318 ”Frälsning” i den erfarenhetsbaserade och av 
Schleiermacher inspirerade teologi Hampson förespråkar, innebär helande. 

A theology of experience, as I have called it, places the human self centre-
stage. God is known with and through the self. ’Salvation’ within such a  
theology must mean healing, which indeed is the etymological derivation of 
that word.319 

 
Hampson är medveten om att hon med detta synsätt riskerar att anklagas för 
att inte ta mänskligt lidande på allvar. Hon hävdar att mänskligt lidande inte 
skall negligeras och hon beskriver lidandet som livets oundvikliga grundvill-
kor. Samtidigt är inte lidandet något hon närmare belyser. För Hampson är 
                               
316 Hampson: After Christianity, s. 238. 
317 Denna tolkning av Schleiermacher kan problematiseras. Teologen Clive Marsh hävdar att 
Schleiermacher framhåller Jesu ställföreträdande roll, även lidandet som det som möjliggör 
försoning/frälsning. Jesu liv, såväl som död, syftar till att medvetandegöra. Jesu död fungerar 
också ställföreträdande för dem som är omedvetna om sin synd. Marsh, Clive: Christ in 
Focus: Radical Christocentrism in Christian Theology, s. 91. Dessutom anser jag att det är 
intressant att Schleiermacher själv påstår att kristna är kallade att dela Kristi lidande,  
Schleiermacher, Friedrich: The Christian Faith, § 104. Dock motsätter sig Schleiermacher 
objektiva föreställningar (Gud som objekt för försoningen), att Gud kräver Jesu död, något 
han beskriver som irrationell och godtycklig vedergällning, § 104. 
318 Hampson: After Christianity, s. 238. 
319 Hampson: After Christianity, s. 283. 
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det i stället livets och tillvarons grundläggande förmåga till återhämtning och 
godhet som ger hopp och tro att kämpa för det goda och för förändring.  

I en ”teistisk” tydning av lidande, borde man dock kunna säga mer om 
huruvida Gud kan tillåta lidande. Med uppfattningar om Gud som en  
”dimension av tillvaron”, borde man också kunna säga något om hur Gud 
påverkas av lidande. Detta gör inte Hampson. Orsaker till det undersöks 
närmare under ”Sammanfattande kritisk granskning” nedan. 

 

Öppenhet inför den andre 
I föregående kapitel redogjorde jag för Hampsons förståelse av ”den Andre”, 
dels som uttryck för kvinnors marginalisering, dels som uttryck för hur den 
västerländska monoteismen skapar det som är annorlunda, ”det Andra”. 
Hampson använder också begreppet ”den andre” på ett omvänt sätt, för att 
beskriva kvinnors möjlighet. ”Den andre” uttrycker då att kvinnor blir den 
verkligt andre och får tillgång till sin egen subjektivitet.320 Hampson anser att 
kvinnor måste söka en andlighet som passar dem och att en förändrad praxis 
kan utmana den nuvarande symboliska ordningen. När kvinnor vägrar vara 
”den Andre” och blir ”den andre”, subjekt i sina egna liv, upplöses den 
sociala gudskonstruktionen. 

The pedestal on which He stands is worn away. His position becomes un-
steady. When people no longer worship absoluteness, power, separeteness, 
and indebendence (as feminists and others no longer do) then to depict God 
in such terms is blasphemous … Indeed a representation of God using meta-
phors drawn from one sex alone appears unjustified. The shift in social rela-
tionships, above all those pertaining between men and women, suggests that 
we must undergo a profound theological transition.321  

 
I sin konstruktion vänder Hampson begreppet ”den Andre” till att tala om 
”öppenhet inför den andre”. Hon riktar uppmärksamheten på den mellan-
mänskliga relationaliteten och människors öppenhet inför Gud och tillvaron i 
stort. Hon anknyter till objektrelationsteorier som beskriver ett intersubjek-
tivt rum mellan människor.322 Det finns rum mellan människor som uppstår i 
lek, interaktion och socialt samspel. I dessa rum föds kreativiteten, förbin-
delse till den yttre världen, andra människor och ting.  

Where fragmented internal object were, there shall harmoniously relate  
objects be; and where false, reactive self was, there shall true, agentic self be, 
with its relationally based capacity both to be alone and to participate in the 

                               
320 Jfr not 182 i kapitel 3 ovan. 
321 Hampson: ”Where Do We Go From Here”, s. 376. 
322 Hampson: After Christianity, s. 97. 
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transitional space between self and other self that creates play, intimacy and 
culture.323  

 
Hampson beskriver även dessa rum, i anknytning till objekt-
relationsteoretikern Jessica Benjamin,324 som övergångsområden. Hampson 
talar om en omedelbar närvaro gentemot de andra, en slags intuition. Hon 
argumenterar för att denna omedelbara närvaro kan tolkas som Gud. Gud 
blir den genom vilken människor kan vara närvarande för varandra.325  

Hampson betonar också vikten av uppmärksamhet. Hon refererar bland 
annat till filosofen Hans-Georg Gadamer, som menade att den som lyssnar 
uppmärksamt också är öppen mot andra.326 För att åstadkomma denna  
öppenhet krävs praktik och förhållningssätt. Influerad av bland andra kvä-
karna, förespråkar Hampson stillhet, uppmärksamhet och fokusering. Så kan 
gränser mellan människor bli transparenta och människor bli aktivt närva-
rande inför sig själva och andra.  

We shall need to learn, as religious people the world over have known, a cer-
tain stillness, a certain centredness, and a peace which is yet an aliveness. 
Above all, if God is both beyond the self and yet present to the self, we need 
to develop what has been named the virtue of attention. For in attention I am 
both concentrating on the other and yet also present to myself. The membrane 
between the self and other becomes transparent.327  

Lyssna varandra till talande 
Hampson diskuterar ett antal andliga övningar och förhållningssätt som hon 
anser underlättar ett andligt liv. I Daphne Hampsons ”övergång”, finns 
hänvisningar till praxis, även om hon inte utgår från praxis. Hon refererar till 
olika sammanhang där bland annat kvinnor i medvetandehöjande grupper, i 
trygga miljöer, ”lyssnar varandra till talande”. Hon understryker betydelsen 
av uppmärksamhet och hävdar att människor helas när de lyssnas på och får 
uppmärksamhet. Gud skildras också i sådana termer; ”God hears us into 

                               
323 Citerar Chodorow i Hampson: After Christianity, s. 90. 
324 Jessica Benjamin är en av de samtida objekt-relationsteoretiker som kritiserat Winnicotts 
framställning av kvinnans inre rum som passivt. Hon talar om intersubjektiviteten och är 
särskilt intresserad av de transaktioner som sker mellan subjekt snarare än inom individen. 
Benjamin fokuserar på objektrelationer mellan subjekt, snarare än de som sker mellan subjek-
tet och subjektets objekt, se exempelvis Souter, Allan: ”Who’s Afraid of Jessica Benjamin? 
Some Comments on her ’Recognition and Destruction’”. I Benjamin, Jessica: ”Den omnipo-
tenta modern: En psykoanalytisk studie om fantasi och verklighet”, Divan 1–2 (1999), 
problematiserar Benjamin föreställningar om att män separerar från den omnipotenta modern. 
Modern har aldrig varit ”omnipotent” skriver hon (s. 11). Barnet och moder lever i en kom-
plex verklighet från början. Hon talar om barnets utveckling som präglat av komplexitet. 
325 Hampson: After Christianity, s. 234. 
326 Hampson: After Christianity, ss. 261–267. 
327 Hampson, Daphne: ”The Theological Implications of a Feminist Ethic.”, The Modern 
Churchman 31 (1989), s. 38. 
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being”.328 Som jag tidigare poängterat, anser Hampson att teologiska symbo-
ler påverkar förhållningssätt och social organisering. I den erfarenhetsbase-
rade teologi hon föreslår, skall Gud tolkas i och genom andra människor och 
tillvaron i stort, samt i en praktik som hjälper människor att nå självcentre-
ring.329 

För Hampson är även medlidande ett uttryck för andligt liv. Hon före-
språkar förhållningssätt och praktik där man tillåter andra att växa och 
blomma, där man öppnar sig för andra och lyssnar. Daphne Hampson före-
språkar en kontextuell etik där människor blir trygga och ansvarstagande 
subjekt, aktörer i sina egna liv. Så kan människor förverkliga sin potential. 
Hon framhåller det ömsesidiga självförverkligandet. ”Love is a practice in 
which I see persons in their wholeness, so encouraging them to be more fully 
themselves.”330 För Hampson behöver både individer och sociala relationer 
förändras. Hon anser att det personliga är politiskt. Om personer förändras, 
förändras de sociala och politiska villkoren.331 

Till  
Jag har visat att Daphne Hampson kritiserar teologiska tolkningar som 
förstärker dikotomier mellan människor och Gud. I sitt eget ”till” eftersträvar 
hon en gudsförståelse som möjliggör människors självförverkligande, på 
såväl individuell som kollektiv nivå. Gudsförståelsen skall formuleras utan 
heteronomi. Eftersom Hampson anser att teologiska tolkningar återspeglar 
social organisering, förutsätter en förändrad gudsförståelse icke-heteronoma 
relationer. Kvinnor måste helas i sig själva och hitta sin egen gudsförståelse. 
Hon eftersträvar gudsbilder där Gud framstår som den som hjälper männi-
skor att förbindas med sig själva och andra. 

We may understand God as that which gives us illumination, which allows us 
to heal in ourselves, and which passes between us and those whom we love. 
God is both that which connects me to the greater whole and that which en-
ables me to be my true self.332 

 
Hampson beskriver även frälsning som växt och ökad integration.333 Hon kan 
också hävda att det ”objektiva” i religionen, handlar om helade liv.334 Helan-
de är då primärt en självaktualiserande process. Det är något människor 

                               
328 Hampson: After Christianity, s. 263. 
329 Hampson: After Christianity, s. 283. 
330 Hampson: ”Where Do We Go From Here”, s. 377. 
331 Hampson: After Christianity, s. 282. 
332 Hampson: After Christianity, s. 251. 
333 Hampson: Theology and Feminism, s. 129. 
334 Hampson: After Christianity, s. 285. 
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själva är delaktiga i och ansvariga för.335 Helandet är inte begränsat till 
kvinnor, utan även män kan bli mer centrerade och relationella.336  

Jag menar att Hampsons ”till” kan beskrivas som upplösta dikotomier 
mellan kvinna – man, människa – gud, subjekt – objekt (i bemärkelsen det 
subjekt som söker kunskap om världen), människa – värld. Daphne  
Hampson anser att andligheten alltmer måste utgå från människan och 
människans behov. Hon hävdar att människor på vissa nivåer redan är ett 
med skapelsen. Jag har visat att Hampson hävdar att det finns ett samband 
mellan ande och materia, vilket synliggörs i bland annat hennes syn på bön 
och helande. Hampson eftersträvar upplösta dikotomier mellan män och 
kvinnor, samtidigt som det skall finnas utrymme för skillnader i relationer.337  

Hampson anser att det är möjligt att skapa något nytt. Hon menar att när 
människor blir sig själva fullt ut, kommer Gud att kunna uppfattas i världen. 
Hon hoppas på en ny framtid där män och kvinnor lever tillsammans i jäm-
likhet.338 Det hon eftersträvar är en teism som får återverkningar. Med referat 
av medeltidsmystikern Julian av Norwichs välkända ord sammanfattas 
Hampsons vision: ”All shall be well, and all manner of thing shall be 
well.”339 Inget mindre än så, hoppas Hampson på.  

Sammanfattande kritisk granskning av innehåll  
Här granskas Hampsons resonemang kritiskt särskilt med avseende på intern 
konsistens. En särskilt tyngdpunkt ligger på hennes hantering av dikotomier. 

Jag har visat att Daphne Hampson kritiserar dikotomier. Hon utgår från 
att språk och symboler har makt att påverka människors livsstil. Hon kritise-
rar kristen tro för att vara sexistisk och för att vidmakthålla dikotomier och 
skapa ”den Andre.” Jag menar, som tidigare påpekats, att Daphne Hampson i 
sin egen teologi vill upplösa dikotomier.  

I långa stycken tar Hampson konsekvenserna av sin egen kritiska håll-
ning. Den kristna tron är enligt henne omöjlig att bejaka. Hon analyserar en 
rad föreställningar i det kristna språk-symbolsystemet hon anser konstruerar 
kvinnan som ”den Andre”. Hon argumenterar konsekvent i sin kritik av den 
entydiga monoteistiska gudsbilden som är konstruerad i termer av avstånd, 
att människor framställs som syndare, att kvinnor underordnas män i kristen 
tro och tradition. Hampson framhåller symbolers makt. Med sitt otvetydiga 
                               
335 Hampson, Daphne: ”Theological Integrity and Human Relationships”, Feminist Theology 
2 (1993), s. 55 samt Hampson: ”Where Do We Go From Here”, s. 378. Matt Jenson poängte-
rar att helande inte är något som mottages hos Hampson i Jenson: The Gravity of Sin, s. 107. 
336 Hampson: ”Luther on the Self”, s. 340f. 
337 Hampson: Theology and Feminism, s. 130. Jfr också den tidigare diskussionen i kapitel 4 
där jag presenterade Hampsons kritik av monoteismen som motsatt feministiska värderingar 
som relationalitet, heterogenitet, multiplicitet och frihet. 
338 Hampson, Daphne: ”On Not Remembering Her”, Feminist Theology 19 (1998), ss. 81–83. 
339 Hampson: After Christianity, s. 279. I citatet antar jag att det borde ha stått ”things” i 
stället för ”thing”. 
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fokus på just kvinnors marginalisering, lämnar hon dock inte utrymme för 
andra ”marginaliserade”. Hennes argumentation är också entydig i frågor 
som rör kvinnor och kvinnors erfarenheter. Hon osynliggör skillnaden och 
beskriver ”kvinnor” som en enhetlig grupp.  

Daphne Hampsons tendenser till entydighet beror enligt min mening på 
hennes användning av könskategorin. Hampson glider mellan den epistemo-
logiska hur-frågan och den ontologiska vad-frågan.340 Om hon avser att 
beskriva hur ”kvinnan” konstitueras i den kristna diskursen, om Hampson 
diskuterar funktionen, könskategorin utifrån hur så undviks en del otydlighe-
ter och argumentationen slår inte så entydigt. Hon lyfter fram en rad exempel 
ur bibeln och i den kristna traditionen där kvinnor underordnas, osynliggörs 
och marginaliseras. Om hon inte diskuterar könskategorin epistemologiskt, 
som en hur-fråga, utan som en vad-fråga och avser att skildra hur kvinnor är, 
så argumenterar hon entydigt och universellt. Hon osynliggör skillnader 
mellan kvinnor, som när hon exempelvis påstår att ”kvinnor” aldrig kan 
acceptera vissa föreställningar. Hampson reducerar då ”den Andre”, till den 
samme.341  

Med denna entydiga beskrivning av kvinnor, osynliggörs också hur kvin-
nors olikheter och eventuellt olika intressen skulle kunna förenas på det sätt 
som Hampson föreslår. Jag framhöll att Hampson inte problematiserar 
relationaliteten, utan beskriver den som något grundläggande gott. Detta 
medför att hennes ”övergång” inte återspeglar möjliga konflikter mellan 
kvinnor, inte heller det faktum att kvinnor och män fortfarande är ojämlika. 
Det som blir inkonsekvent är när Hampson själv beskriver kristen tro som 
obotligt patriarkal, men samtidigt ganska lättvindligt hävdar möjligheten till 
en ny jämlikhet och en ny religiositet utan förtryck. Detta när hon på samma 
gång betonar språk- och symbolvärldarnas makt och inflytande.342  

I Hampsons egen teistiska konstruktion föreligger en del problem i rela-
tion till hennes kristendomskritik. Hon vidmakthåller nämligen somliga 
dikotomier, framför allt mellan andlighet och materia. Detta får konsekven-
ser för dikotomier mellan gud-människa samt subjekt-objekt. Hampson 
grundlägger sin gudsbild i människors medvetande och hon framhåller 
därmed en slags distinktion mellan idéer och verklighet. Hon förlägger 
medvetandet till mentala processer och vidmakthåller därmed dikotomier 
mellan ande och kropp. Till följd därav bibehåller hon också dikotomier 
mellan Gud och materia, vilket blir tydligt när Hampson beskriver Gud i 
termer av skönhet, symmetri, mening och blomstrande. I Hampsons teistiska 
teologi, även om hon emellanåt snarast bör beskrivas som panenteistisk, är 
Gud inte relaterad till lidande och destruktion. Hampson beskriver Gud i 
termer av skönhet, symmetri och återhämtning. Detta befäster en dikotomi 

                               
340 Jfr diskussionen i kapitel 1, ”Andra centrala begrepp”. 
341 Jfr diskussion i kapitel 2, ”Feministisk teologi och teori”. 
342 Ett liknande resonemang för Jenson: The Gravity of Sin, s. 124f. 
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mellan det ”goda” och det ”materiella/onda”, varav det senare i själva verket 
osynliggörs i Hampsons egen konstruktion. I och med detta finns det kvar en 
”dualistisk skugga” i Hampsons egen teologi.343 Detta är en kritik som också 
drabbar Rita Nakashima Brock och som jag i analysen av henne diskuterar 
närmare.  

När Hampson beskriver Gud som en ”dimension av tillvaron”, innefattar 
detta inte det materiella, inte förkroppsligandet, inte heller det tvetydiga eller 
det onda. Detta ligger i linje med hennes avvisande av inkarnationstanken, 
och får också till konsekvens att just ”teism”, trots allt, bäst klargör hennes 
teologi. Till skillnad mot i ett panenteistiskt tänkande, där Gud framställs 
som relaterad till kroppar och materia, kan Gud i Hampsons teologi aldrig 
tolkas partikulärt och därmed inte heller som relaterad till det materiella. 
Samtidigt medför detta sålunda en fortsatt dikotomi.  

I föreställningar som rör kritik och konstruktion av ”från” samt ”över-
gång”, följer Hampson upp sin kritik av hur kvinnor underordnas i kristen tro 
och tradition. Hon avvisar föreställningar om kvinnor som sekundära och 
syndiga. Under förutsättning att det är hur hon åsyftar i sin könsförståelse, 
följer hon upp sin kritik av föreställningar om självuppoffring och kenosis-
tankar när hon i stället framställer Gud som den som skall hjälpa kvinnor att 
stärka sig själva, växa till ökad integritet och ”själv-i-relation”. Hon argu-
menterar konsekvent när hon i sin egen konstruktion beskriver sexismen, 
dikotomier och dess orsaker i ”från”. 

Samtidigt är Hampsons skildringar av kvinnors och mäns olika synder 
något som har kritiserats av andra. Teologen Matt Jenson kritiserar Hampson 
för att inte kunna beskriva kvinnor som syndiga. Han är exempelvis kritisk 
till att Hampson inte problematiserar kvinnors egoism. Jenson anser att 
Hampson inte problematiserar detta eftersom hon betraktar både egoism, 
stolthet och föreställningar om att vara ”inkrökt i sig själv” (incurvatus in 
se), som uttryck för patriarkala värderingar. Detta får till konsekvens att 
Daphne Hampson i sin egen teologi inte kan framställa kvinnor som egois-
tiska.344 Jag har redan poängterat att det finns svårigheter med att stödja sig 
på universaliserande teorier som de Gilligan och Chodorow anför. Detta 
medför i Hampsons fall ett osynliggörande av komplexiteten i ”från”. Detta 
medför också att det i ”övergångarna” i Hampsons teologi inte lämnas 
utrymme för svårlösbara situationer, som trasiga relationer, erfarenheter av 
personligt misslyckande och konflikter mellan kvinnor. Inte heller erfarenhe-
ter av att kvinnor inte lyckas stärka sig själva eller växa till ökad integritet.  

Hampsons kritik av kroppslighet och sexualitet följs inte heller upp i hen-
nes lösningar av detta, i hennes egna ”övergångar”. Enligt min bedömning, 
följs inte det faktiska lidande Hampson vill ta på allvar upp i hennes egen 

                               
343 Jag anknyter till resonemang hos Kathleen Sands i: Escape from Paradise, ss. 46f, 89, 105, 
för ”dualistic shadow” se s. 89. 
344 Jenson: The Gravity of Sin, s. 119f. 
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konstruktion. Hon menar visserligen att det i de praktiska ”försonings-
miljöer” (mitt begrepp) hon refererar till genom medvetandehöjande grup-
per, också skall finnas utrymme att benämna och berätta om svårigheter och 
lidanden. Hennes teologiska alternativ är dock fortsatt idealistiskt. Det är i 
första hand på medvetandeplanet försoning sker. Hampson är medveten om 
den typen av kritik,345 men bemöter den med argument om att hon anser att 
förändring föds ur ett förändrat medvetande och en alternativ teologi. Jag 
menar dock att hon med ett sådant synsätt upprätthåller dikotomier mellan 
det gudomliga och det materiella, mellan andlighet och kroppslighet. I 
Daphne Hampsons egen teologi finns också tendenser till att ”rätt tro” fram-
står som viktigare än praxis.346 Därför anser jag att Hampson vidmakthåller 
dikotomier mellan materia och medvetande, vilket medför att frågor om 
lidande, våld, underordning och död inte får tillräcklig belysning i hennes 
teologiska konstruktion. 

Rita Nakashima Brock 
Rita Nakashima Brock utformar sin teologi med hjälp av olika bilder. Hon 
beskriver exempelvis frälsning som mödrars kamp att hålla liv i sina barn 
och skydda dem från fara.347 Ett annat exempel på Brocks konstruktion är när 
hon beskriver en småbarnsmamma som en ”frälsningsaktör”. För Brock är 
livet tvetydigt och ondskan kommer aldrig helt försvinna. Människor måste 
ändå hantera livet och leva så att lidande minimeras. Detta kan ske om 
relationer värnas och när man kämpar mot det som skapar hjälplöshet. Detta 
beskriver Brock som en etik för frälsningsaktörer.348 Rita Nakashima Brock 
anser att teologin måste ha betydelse här och nu. Människor måste själva 
besvara frågan: ”Vem säger ni att jag är?”349 

 I Brocks teologi finns ett antal begrepp som behöver klarläggas. Begrep-
pet hjärtat används framför allt i tidiga texter som en metafor för det mänsk-
liga jaget. Brock beskriver hjärtat också i bredare bemärkelse, närmast 
liktydigt med kärna eller centrum. Hon kan exempelvis tala om skapelsens 
hjärta. Hjärtat är också platsen för den erotiska makten, där livskraften föds, 
                               
345 ”… I do not doubt that many of my readers (particularly perhaps feminist readers) are 
impatient to raise another matter. Am I not wishing to promote what they will call, pejora-
tively, a ’personal spirituality’ at the expense of the political?” i Hampson: After Christianity, 
s. 274. 
346 Ett liknande resonemang förs i Christ, Carol P: ”Feminist Theology as Post-traditional 
Thealogy”, i Parsons (red.): The Cambridge Companion to Feminist Theology, s. 82. 
347 Brock: ”Losing Your Innocence But Not Your Hope”, s. 33.  
348 Brock: ”Losing Your Innocence But Not Your Hope”, ss. 44, 47. Berättelsen finns återgi-
ven i Camnerin, Sofia: ”Försoningsteologi för vår tid: En analys av Rita Nakashima Brocks 
feministteologiska perspektiv”, i Martinson (red.): Mänsklig frälsning: Soteriologi i samtids-
perspektiv. Dessa Brock-tolkningar utvecklar också Cristina Grenholm i sin bok: Moderskap 
och kärlek: Schabloner och tankeutrymme i feministteologisk livsåskådningsreflektion. 
349 Bibeln, Mk 8:29. 
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helar och befriar. I hjärtat möts det gudomliga och mänskliga i Brocks 
teologi.  

Ett annat ord som återkommer är eros, eller den erotiska makten. Brock 
beskriver den erotiska makten som livsmakten. Eros är inkarnerad i hjärtat 
och finns även i hjärtat av alla skapande, kreativa, försonande och gemen-
samma aktiviteter i världen. Relationaliteten är grundläggande i Brocks 
analys. Utifrån en relationell grundsyn på tillvaron och människan, analyse-
rar hon makt. Hon gör distinktioner mellan en hierarkisk maktförståelse, 
tolkad utifrån ”manliga” perspektiv och en delad maktförståelse, som hon 
anser att eros eller ”den erotiska makten” uttrycker. Eros innefattar både 
kärlek och makt och är det som möjliggör all relation. I Brocks tidiga texter 
beskrivs eros som en ”ontisk kategori”, vilket enligt hennes uppfattning 
innebär en ”grundläggande verklighet i den mänskliga existensen”.350 Brocks 
eros-förståelse kan jämföras med ”traditionella” beskrivningar av begreppen 
eros, som en mer subjektiv, självisk kärlek och agape, som en mer objektiv 
form av kärlek.351 Brock kritiserar traditionella beskrivningar av agape och 
sammanför motiv från båda begreppen. Den erotiska makten finns i hjärtat 
(både i bemärkelsen det mänskliga jaget/självet och centrum i vidare bemär-
kelse) och hjärtat lever i den erotiska makten. Den relationella kärlekens 
kapacitet och tillblivelse är också platsen för det gudomliga. I Brocks teologi 
skall den erotiska makten tolkas som den gudomliga kärlekens inkarnation, 
dess närvaro och uppenbarande.352  

Brock använder även begreppet brokenheart, (trasigt hjärta),353 som be-
skrivning av lidandet och dess orsaker. Hon ser trasighet och lidande som 
livets oundvikliga grundvillkor. Samtidigt finns den livgivande nåden i varje 
människas hjärta. Denna dubbelhet är genomgående i Brocks verklighets-
uppfattning och människosyn. Det är oklart om Brock anser att hjärtat (som 
uttryck för det mänskliga självet) bör förstås som något närmast essentiellt 
gott, om hon anser att det ”egentligt” goda hjärtat är täckt av det trasiga 
hjärtat, brokenheart, eller om hjärtat självt är trasigt och helas av den gu-
domliga erotiska makten.354 Denna oklarhet är symtomatisk för Brock som 
undviker antingen/eller-tänkande, vilket också gör henne svår att systemati-
                               
350 Brock: Journeys by Heart, s. 26. 
351 Se t.ex. Nygren: Den kristna kärlekstanken genom tiderna. Första delen. Nygren beskriver 
agape som spontan och ”omotiverad”, värdeindifferent, skapande och gemenskapsstiftande 
(ss. 49–54). Eros framställs som begärande kärlek, som människans väg till det gudomliga, 
som egocentrisk kärlek (ss. 138–144). 
352 Liknande beskrivningar ges av Tiemeier, Tracy Sayuki: Bodied Selves: A Comparative 
Theology of Asian American Women’s Identity Construction, s. 64. 
353 Ett begrepp som på svenska, kanske mer korrekt, skulle översättas med ”brustet hjärta” 
eller ”krossat hjärta”. Jag väljer dock att skriva ”trasigt hjärta”, då jag anser att associationer 
till ”brustet hjärta” och ”krossat hjärta” snarast går till misslyckade kärleksrelationer mellan 
två parter. ”Brokenheart” i Brocks mening har en mycket bredare konnotation och därför 
använder jag det mindre laddade begreppet ”trasigt hjärta”.  
354 För ett liknande resonemang om Brocks otydlighet, se Tiemeier: Bodied Selves, ss. 115–
117. 
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sera. Jag anser att ”hjärtat” hos Brock skall förstås som både helt och skadat. 
Det finns dock en förblivande helhet och fullhet i Brocks förståelse av hjär-
tat. Detta för att Brock beskriver den erotiska, gudomliga makten som inkar-
nerad i hjärtat. Brock använder också det trasiga hjärtat, brokenheart, som en 
beskrivning av tillvarons lidande. Hon anser att vi lever i ett samhälle präglat 
av det trasiga hjärtat, vilket innefattar lidande och orättvisa på många nivåer. 
I somliga texter beskriver hon lidandet som oundvikligt och som ”tragik”.355 

För Brock skall teologiska tolkningar ta sin utgångspunkt i det goda 
sammanvävda livet, i ansvar och kärleksfull omsorg. Brock anknyter exem-
pelvis till skapelseberättelserna där Gud bekräftade skapelsens godhet. Män 
och kvinnor skapades till Guds avbild och världen och människorna be-
skrevs som goda.356 Med detta som utgångspunkt framhåller hon människors 
ansvar och förbindelse med allt liv. Hon beskriver en grundläggande godhet 
som exempelvis visar sig när människor bejakar livgivande relationer.357 
Brock talar även om arvsnåd (original grace) till skillnad mot arvsynd. Hon 
beskriver arvsnåden närmast liktydigt med inkarnationen, vilken i Brocks 
teologi betyder att det gudomliga inkarneras i varje människas hjärta, i 
relationer och sammanhang.358 Det gudomliga och mänskliga är därmed 
intimt relaterade i hennes teologi.  

Rita Nakashima Brock har alltmer kommit att använda begreppet ”inter-
stitial integrity”. Begreppet ”interstitial” alluderar på hur det används inom 
anatomin, som förbindande vävnad mellan kroppens organ. Brock använder 
begreppet som uttryck för förbindelse och för det som fyller ut mellanrum. 
”Interstitial refers to the places in between, which are real places, like the 
strong connective tissue between organs in the body that link the parts”.359 
Begreppet ”integrity” åsyftar att med integritet klara av att hålla samman 
tvetydigheter. ”Integrity is closely related to integration, to acts of connect-
ing many disparate things by holding them together.”360 Begreppet som 
helhet är svårt att översätta och därför behåller jag det engelska begreppet.361 
Brock använder ”interstitial integrity” som uttryck för jagets identitet och 
som uttryck för sociala och religiösa identiteter. När hon använder ”intersti-
tial integrity” som uttryck för religiösa identiteter, innefattar det hur religiösa 

                               
355 Brock, Rita Nakashima: ”Messages from My Grandmothers”, Impact 30 (1993), s. 41. 
356 Brock: ”The Greening of the Soul”, s. 135. 
357 ”… the interconnected life – with the goodness of living and our responsibility for loving 
care”, till skillnad mot i syndafallet, ”the fall or doctrines of sin” i Brock: ”The Greening of 
the Soul”, s. 135. 
358 Brock: Journeys by Heart, s. 17. Jfr Tiemeier som skriver: ”We therefore have a picture of 
multiple incarnations moving from the depths of our being, spiralling further inward and then 
outward into the world and the divine.” Tiemeier: Bodied Selves, s. 65. 
359 Brock: ”Interstitial Integrity”, s. 190. På svenska översätts ”interstitial” med ”mellanrum” 
eller ”det som fyller ut mellanrum”. Begreppet åsyftar även ett fysiskt organs placering, eller 
vävnad. Norstedts stora engelsk-svenska ordbok.  
360 Brock: ”Interstitial Integrity”, s. 190. 
361 Det skulle kunna översättas som ”integritetsmellanrum” eller ”integritetsförbindelse”. 
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identiteter uppstår. Hon betraktar identiteter som pluralistiska, konfliktfyllda 
och instabila. Brock använder också begreppet ”interstitial integrity” för att 
beskriva den personliga identiteten, självet och dess förmåga att förhålla sig 
till dominerande kulturer. Begreppet uttrycker då konfrontation, motstånd, 
att individer klarar av att leva och skapa mening i motsägelsefulla världar. 
Enligt Brock lever många asiatiska amerikaner i en mångfald av världar och 
i många dimensioner av tillvaron. Hon anser att för dessa uppstår ”interstitial 
integrity” mellan etik och skönhet, asiatiskt och nordamerikanskt, förtryck 
och frihet, synd och frälsning, trasighet och helhet.362 Brocks användning av 
begreppet kan ytterligare klarläggas med hjälp av det postkoloniala begrep-
pet hybriditet. Hybriditet är ett begrepp som används för att tolka identitet 
som ett epistemologiskt begrepp som uttrycker begränsning, instabilitet, 
rörelse och flexibilitet.363 I jämförelse med hur vissa postkoloniala teoretiker 
beskriver hybriditet, utifrån en tydlig maktdynamik, använder Brock ”inter-
stitial integrity” snarast för att uttrycka ambivalens och mångtydighet.364 
Brock kritiserar entydiga beskrivningar av makt såväl som utövare av makt 
och hävdar att människor alltid befinner sig i tvetydiga relationer, ibland 
som offer/koloniserad ibland som förövare/kolonisatör. Utmaningen är att 
med integritet klara av att hantera båda sidorna samtidigt, vidhålla ett 
både/och-tänkande.  

 
Both/and thinking understands that while a particular bordered moment A 
may not equal B, nonetheless, A can become B. And sometimes A is B.  
Margins and centers shift constantly, even when they seem fixed. Reality is 
constructed as fluid, transitional, and impermanent.365 

 
När Rita Nakashima Brock skildrar hur många asiat-amerikaner förhåller sig 
till dominerande kulturer, använder hon även det japanska begreppet nun 
chi. Detta begrepp kan översättas med synförmåga, förmågan att observera, 
bedöma och fatta beslut grundade i partikulära kontexter. Brock anser att 
människor både behöver självkontroll och en medvetenhet om att de lever i 
mångtydiga världar för att de skall kunna visa omsorg och medlidande. Med 
medvetenhet, självkontroll, omsorg och medlidande anser Brock att ”intersti-
tial integrity” kan skapas. 366  

”Interstitial integrity” betyder sammanfattningsvis självets identitet, för-
mågan att med integritet klara av att leva med tvetydigheter och motsätt-

                               
362 Brock: ”Interstitial Integrity”, s. 190. 
363 Sugirtharajah: Postcolonial Reconfigurations, s. 125. 
364 För en diskussion om Brocks användning av ”interstital integrity” jämfört med Homi 
Bhabas förståelse av hybriditet, se Tiemeier som hävdar att hybriditet hos Bhaba skall tolkas 
som ett tredje rum som är ”annorlunda” än de två från vilka det uppkom. Hos Brock innefattar 
snarast begreppet ett bevarande av båda samtidigt. ”Instead of a coming together of two, it is 
two (albeit in its oneness).” Tiemeier: Bodied Selves, s. 114. 
365 Brock: ”Interstitial Integrity”, s. 188. 
366 Brock: ”Interstital Integrity”, s. 191f. 
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ningar, vidhålla ett både/och. Det betyder också identitet i vidare bemärkel-
se, sociala och religiösa identiteter, vilka är instabila, föränderliga och rela-
tionella.  

Från  
I Rita Nakashima Brocks ”från” finns barndomsskador, förtryck, lidande, 
trasighet, våld, marginalisering och ondska. I sin egen teologi har hon ett 
tydligt fokus på barn och kvinnor utsatta för våld och övergrepp. I senare 
texter vidgar hon analysen till människor utsatta för rasism och kolonialism. 
Fortfarande och genomgående är offer för våld och övergrepp i centrum. I 
boken Casting Stones har lidandet bland prostituerade en central plats. Brock 
och Thistlethwaite poängterar att sexuellt exploaterade människor inte skall 
framställas som syndiga. De som har exploaterats väljer inte förtrycket för 
att de är syndiga och förtjänar inte det som drabbar dem, utan de är lidande. 
Med hänvisning till den koreanska teologen Andrew Sung Park, som anser 
att den kristna teologin inte tillräckligt har belyst den trasighet och smärta 
som synd åsamkar, använder Brock och Thistlethwaite begreppet han för att 
beskriva trasighet. Han är ett koreanskt ord som kan tolkas som frustrerat 
hopp, en känsla av smärta, förtvivlan, bitterhet och brokenheart.367 Som 
exempel på han lyfter Brock och Thistlethwaite fram undersökningar som 
visar att uppemot 95% av prostituerade har ett eget förflutet av sexuella 
och/eller andra fysiska övergrepp.368 Brock använder även begreppet trasigt 
hjärta (brokenheart) som en metafor för lidande. Det trasiga hjärtat uttrycker 
människors erfarenheter av smärta, förtryck och ensamhet.369 

Brock använder begreppet synd som uttryck för sociala företeelser. Hon 
kan även använda begreppet som uttryck för individers handlande, då som 
benämning på det som vållar skada.370 Brock anser inte att människor bär på 
synd från födelsen och hon betraktar inte heller synd som något som genom-
syrar hela den mänskliga existensen. Synd är i stället ett symtom på männi-
skors relationalitet. Genom relationer skadar och skadas människor av var-
andra. Synd är ett tecken på brokenheartedness, hur skadade och inte hur 
onda, olydiga eller skyldiga människor är. Därför skall synd helas och inte 
straffas.371  

I tidiga texter anknyter Brock till psykoanalytisk teori för att förklara 
grundläggande orsaker till synd. Hon beskriver spädbarns tidiga skador, hur 
                               
367 Jfr Chung, Hyun Kyung: Struggle to Be the Sun Again: Introducing Asian Women’s 
Theology, s. 42. Han beskrivs även som minjungs vrede och sorg. Minjung är förtryckt folk, 
den stora folkmassan, ett begrepp som används vidare än proletariatet. Jfr Ro, Young-Chan: 
”Revisioning Minjung Theology”, i Thistlethwaite m.fl. (red.): Lift Every Voice, s. 49. 
368 En siffra som rör amerikanska prostituerade. Brock m.fl.: Casting Stones, s. 174. 
369 Brock: Journeys by Heart, ss. xi, 1. 
370 Brock, Rita Nakashima: ”Politicians, Pastors, and Pimps: Christianity and Prostitution 
Policies”, i Sands (red.): God Forbid: Religion and Sex in American Public Life”, s. 257f. 
371 Brock: Journeys by Heart, s. 7. 
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barn förlorar kontakten med sitt jag när de inte möts i sina behov. Barn 
undertrycker sina egna känslor och behov och växer upp med skadade eller 
”falska jag”. Som vuxna riskerar de att kontrollera sina egna barn och be-
handla dem som förlängningar av sig själva. Om barn straffas fysiskt lär de 
sig än mer att förneka känslor, sina egna behov och kroppar.372 Brock använ-
der även metaforen förlorade membran för att beskriva skador, ett begrepp 
som kan tolkas i ljuset av hennes begrepp ”interstitial integrity”. Brock 
uttrycker det som att människor hålls samman av membran. När membran 
skadas eller förloras, finns inte längre några distinkta gränser mellan männi-
skor och det blir svårt att upprätthålla friska relationer till andra. Förlorade 
membran kan medföra splittringar eller klyvningar hos människor, känslo-
mässig och andlig domning, i vissa fall kan det medföra förtryck och domi-
nans av andra.373  

Jag har visat att Brock anser att synd föds ur skador åsamkade av andra 
och jag har redogjort för hennes kritik av arvsynd. Samtidigt kan man ifråga-
sätta varför Brock inte beskriver den närmast oundvikliga destruktionen och 
barns tidiga skador som just arvsynd. Arvsyndsbegreppet kan användas som 
tolkning av synd och ondska som något som går utöver enskilda människors 
kontroll och som något som är mer än det människor själva kan styra över. 
Arvsyndsbegreppet kan användas som tolkning, inte förklaring, av tillvarons 
brister.374 Hos Brock kan exempelvis inte det trasiga hjärtat eller trasiga 
membran enkelt helas. Brock framhåller återkommande människors sårbar-
het och skörhet. Hon beskriver tragiken som oundviklig.375 Det talar för att 
ett begrepp som arvsynd skulle kunna användas i hennes teologi, som tolk-
ning av synd och ondska som något som går utöver människors kontroll. 
Brock betraktar dock inte sårbarheten som något som föregår människan och 
hennes relationer. Den har inte heller med Guds relation till människan att 
göra, vilket enligt min bedömning är orsaker till att hon inte använder be-
greppet. Men eftersom Brock betonar den sociala dimensionen i brokenheart 
och synd och eftersom hon inte ser synd som något människor enkelt kan 
välja bort, anser jag att Rita Nakashima Brocks tolkningar kan beskrivas som 
social arvsynd.  

I det Rita Nakashima Brock beskriver som ”från” är våldet framträdande. 
Hon refererar till författaren och psykoanalytikern Alice Miller. Miller anser 
att våldets orsaker står att finna i familjer.376 Brock analyserar idealisering 

                               
372 I dessa resonemang är Brock influerad av bland andra Alice Miller. Brock: Journeys by 
Heart, ss. 7–14. 
373 Brock: ”Whither Grace?”, s. 43. 
374 Jfr exempelvis Ekstrands och Martinsons resonemang om arvsynd. De betonar att arv-
syndsläran kan användas som tolkning av, men inte förklaring på tillvarons brister. Ekstrand 
m.fl.: Tro och Tvivel, ss. 120–131. 
375 Brock: ”Messages from My Grandmothers”, s. 41. 
376 Bland annat Miller: For Your Own Good. 
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och destruktiv bindning i våldsamma familjer och ser paralleller i teologiska 
uttolkningar.  

I had witnessed abused youth idealizing their parents the way the Christian 
tradition idealized God. Abused children, because they are dependent on their 
caretaker’s love, need to believe their parents are good. Love is as essential as 
food.377  

 
När Brock analyserar våldets mekanismer, så tolkar hon det också i ljuset av 
totalitära regimer och teologi som ”monorthodoxy”. Detta begrepp uttrycker 
hos Brock den kristna teologins entydighet och nära koppling till imperialis-
tiska system. 

 
As many scholars have noted, the Christian desire for uniformity of theology, 
canon, and creed became exaggerated once the Constantinian revolution be-
gan to use the church to unify the imperial state. I suggest we call the echoes 
of this totalitarianism in theology ”monorthodoxy”.378  

 
Brock anser att människor under 1900-talet och framåt har bevittnat våld i 
allt större omfattning, som i folkmord, världskrig och terrorism. Brock 
beskriver detta som post-trauman. Trauman lever kvar i generationer, i 
familjer genom sociala koder och handlingsmönster samt i etiska värdering-
ar. Trauman bärs, uttrycks och kanaliseras även genom symboler som korset. 
Sådana symboler kan ytterligare befästa och sanktionera våld. Brock ser 
våldet som socialt konstituerat, som ett inlärt beteende. Hon betonar såväl 
dess psykologiska som sociala faktorer. Våld lärs genom våld, skapar själ-
viskhet och förstör gränser mellan människor. På ett mer individnära plan 
hävdar Brock att våld förstör gränser, ”membran”, mellan människor.  
Förövare använder sina offer instrumentellt för sina egna behov. Våldet 
föder intensiva bindningar mellan offer och förövare, bindningar som kan 
förväxlas med kärlek. När gränser utplånas mellan människor blir offer och 
förövare sammanblandade.379  

I Brocks ”från” benämns även ondskan. Hon betraktar ondska som en 
konsekvens av missbrukad makt och orättvis död.380 Brock skildrar ondskan 
som konkret, aktiv och stark. Hon använder begrepp som hat, rädsla, över-
grepp och destruktion samt konkretiseringar som att vägra hjälpa någon som 
lider, att skilja människor från kärleksfulla och omsorgsfulla relationer, att 
dra fördel av orättvisa system och visa ovilja att förändra dem. Med bland 
andra womanistiska teologer, anger Brock olika typer av förtryck, som 

                               
377 Brock m.fl.: Proverbs of Ashes, s. 155. 
378 Brock: ”Whither Grace?”, s. 39.  
379 Brock: ”Whither Grace?”, ss. 43–45. 
380 Både Hampson och Brock är influerade av Nel Noddings och dennes beskrivningar av 
ondska. ”Evil is created by powers that cause violence” i Brock: ”The Greening of the Soul”, 
s. 142. 
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rasism, sexism, ekonomiskt förtryck och nationalism, som olika nivåer av 
ondska och lidande. Hon anser även att ondska primärt utgörs av externa 
strukturer, men utgår ”ibland” från människan själv.381  

I sina tolkningar av ondska och lidande anför Rita Nakashima Brock per-
sonliga, relationella och strukturella orsaker till dess realitet. Enligt min 
bedömning ser hon inte ondskan som absolut nödvändig. Den är primärt en 
konsekvens av uppväxt och social organisering. Därmed inte sagt att den inte 
är stark och verklig, inte heller att den kommer att försvinna. Ondskan skall 
hanteras, utmaningen är att minimera den. Som jag redovisade i kapitel 3, 
anser inte Brock att ondska, våld, död och lidande kan lösas på något meta-
fysiskt plan, exempelvis som i ”objektiva” eller ”klassiska” försoningsteolo-
giska tolkningar där Gud gör upp med det onda. Brock anser att människor 
här och nu skall samverka med den gudomliga närvaron och motarbeta 
ondskan.  

Det finns en spänning i Brocks material. Jag har visat att hon framställer 
tillvaron som relationell, den erotiska livskraften som en stark, livgivande 
makt. Hon beskriver människor som relationella, utifrån en närmast realis-
tisk metafysik. Frågan är då varför ondskan är så bestående, när den ”egent-
liga” verkligheten framställs som relationellt god.382 Teologen Kathleen M. 
Sands anser att feministiska teologer, som exempelvis Brock, vidmakthåller 
transcendenta ideal i sina tolkningar av den erotiska kraften. Det erotiska 
framställs som en god kraft som upphöjs till metafysisk status. Sands menar 
att många feministiska teologer vidhåller rationalistiska och dualistiska 
mönster i sitt eget tänkande.383 Teologen Julie B. Miller, som bygger vidare 
på bland annat Sands analyser, hävdar att Brock i realiteten beskriver ondska 
som icke-vara. Hon kritiserar även Brock för att vidmakthålla dualismer 
mellan ont och gott. Detta för att det enda egentligt existerande hos Brock, är 
den goda erotiska makten.384  

Jag anser att Brock, i synnerhet i tidiga texter, beskriver tillvarons inners-
ta och egentligt sanna och goda som eros. Samtidigt skall Brocks syn på eros 
tolkas utifrån hennes gudsbild. Rita Nakashima Brock är influerad av pro-

                               
381 ”Sometimes, in fact, evil comes from within ourselves because we reproduce our own 
history of being abused by hurting ourselves or others, we succumb to despair, or we simply 
fail to help when we should.” Brock: ”The Greening of the Soul”, s. 142. 
382 Ett liknande resonemang för Katheen Sands, Julie B. Miller och Alyda Faber. Miller 
påpekar att det inte finns någon för-social, okonstruerad ”fri” kvinnlig sexualitet som kan 
”befrias”: Miller, Julie B.: Sexuality/Spirituality: Eroticised Violence and the Limitations of 
Contemporary Eros Theology, s. 48f. Frågan Miller ställer till Brock är att om nu eros är 
given och god, människan är relationell och god, varför är då våld och ondska så bestående? 
(s. 118). 
383 Sands: Escape from Paradise, ss. 40f, 44–47. 
384 Miller: Sexuality/Spirituality, ss. 243f, 268. Miller menar att Brock glider mellan en 
”platonsk” syn på sanning och godhet och en mer immanent och tragisk syn på ondska och 
godhet, (not 16, s. 243). Alyda Faber hävdar att teologer som Brock beskriver eros som något 
essentiellt givet. Faber, Alyda: Wounds. Theories of Violence in Theological Discourse, s. 
161f. 



 

 113 

cessfilosofiskt tänkande där Gud tolkas som blivande (becoming) och inte 
som vara (being). Det är därför missvisande att beskriva Brocks teologi som 
dualistisk.385 Detta förutan, finns en kvardröjande spänning i Rita Nakashima 
Brocks material, mellan det egentligt goda, relationella och det faktiskt onda. 
Denna spänning blir än mer problematisk i hennes syn på ”övergång” nedan.  

I senare texter framhäver Rita Nakashima Brock tillvarons tvetydighet. 
Hon kritiserar enkla dikotomier mellan förtryck och frihet. Hon understryker 
att kvinnor inte kan slå sig till ro för att de är kvinnor. De är inte oskyldiga 
till förtryck. Livet är komplext och tvetydigt. Det finns ingen oskyldighet.  

We must each, in this chaos of the postmodern age, find ways to assess the 
past critically and to take responsibility for our lives, which have their own 
distinctive characters. Listening to complex resonances in stories and within 
ourselves is an important path toward finding resources for creative problem 
solving – for minimizing evil without surrending ourselves to simplistic  
dualities.386 

Övergång 
Försoning som process 
Hos Rita Nakashima Brock finns en grundläggande processuell och relatio-
nell syn på frälsning och helande. Försoning handlar inte om enkla över-
gångar utan snarast om ett pågående och en riktning. Brock använder även 
begreppet ”interstital integrity” som uttryck för en ambition att hålla sam-
man motstridiga erfarenheter och känslor med integritet.387  

I det som här framställs som Rita Nakashima Brocks syn på övergång, 
framkommer en rad dikotomier som lidande-frälsning, falskt-sant, subjekt-
objekt, offer-förövare, människa-gud, materia-andlighet. Jag menar att Brock 
avser att förbinda dikotomier, men att hon i praktiken också upplöser somli-
ga av dem. Med ”förbinda” menar jag att Brock vill vidmakthålla dikotomier 
för att därigenom skapa förutsättningar för ett både/och tänkande. Hos Brock 
skall inte heller dikotomier tolkas som fixerade. Hon destabiliserar fasta 
kategorier. Hon beskriver självet som flödande och komplext. Självet relate-
rar till en ständigt föränderlig värld. Brock betraktar livet och relationer som 
genomsyrade av den gudomliga närvaron som i sig är processuell och stadd i 
                               
385 Eftersom jag förstår dualism som motsättningar emellan två metafysiska kategorier, 
exempelvis gott-ont, gud-djävul. Hos Brock är den gudomliga makten sammanvävd med allt 
liv, inkarnerad i allt liv. För processteologisk diskussion om Gud och det onda, hänvisar jag 
dels till processteologers egen bearbetning, exempelvis Suchocki, Marjorie Sewitt: The Fall to 
Violence: Original Sin in Relational Theology, dels till reception och kritik hos exempelvis 
McCartney, James J.: ”God and the Problem of Evil in the Process Theology”. 
386 Brock, Rita Nakashima: ”Dusting the Bible on the Floor: A Hermeneutics of Wisdom”, i 
Schüssler Fiorenza (red.): Searching the Scriptures: A Feminist Introduction, s. 73. 
387 ”Integr(ity)ation is ongoing renewal and restoration, learning how to live in the tensions of 
holding together all the complex parts of who we are are”. Brock: ”Interstital Integrity”, s. 
190. 
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rörelse. Inifrån hjärtat drivs människor av längtan till andra. I tidiga texter 
beskriver Brock livskraften, eros, som längtan/åtrån efter en meningsfull 
existens. Hon argumenterar för ett integrerat tänkande och handlande.  

The feminist Eros encompasses the ”life force”, the unique human energy 
which springs from the desire for existence with meaning, for a conscious-
ness informed by feeling, for experience that integrates the sensual and the 
rational, the spiritual and the political. In the feminist vision, Eros is both 
love and power.388 

 
I ett antal punkter sammanförs här tematik som jag hos Brock tolkar som 
”övergång”. Först sammanställs några teologiska motiv och därefter hennes 
strategier.  

Teologiska tolkningar  
Gudsbild och antropologi  
Rita Nakashima Brock skall närmast beskrivas som panenteist.389 Hon är, 
som jag framhöll ovan, influerad av processfilosofiskt tänkande där Gud 
tolkas som blivande (becoming) och inte vara (being). I processfilosofiskt 
tänkande skildras Gud som intimt relaterad till världen. Gud agerar genom 
kärlek, lockar skapelsen till nya möjligheter, fullbordar dess komplexitet och 
frihet. Gud är själv påverkad av världen.390 Gud är indragen i det som händer 
i världen, är medlidaren som förstår.391 Processteologin skall inte diskuteras 
alltför ingående här, Brock är ingen processteolog utan influerad av process-
teologin, men i Brocks teologi är det exempelvis inte fruktbart att skilja 
mellan Guds och människors förlåtelse, inte heller mellan Guds och männi-
skors tröst och närvaro i försonings- och förlåtelseprocesser. I Brocks teologi 
är den gudomliga närvaron intimt relaterad till människors närvaro. Gud 
framstår som förkroppsligad. Detta kan tolkas utifrån hennes kritik av diko-
tomier och destabilisering av kategorier. ”Jaget” är inte en separat kategori 
skild från andra människor eller Gud. 

For at the deepest levels of our suffering we encounter the revelations of our 
profoundest connections to others because we come to know that our rela-
tionships both hurt and heal us. In this revelation we embrace fully the mean-
ing of incarnation, the incarnation of both the divine spirit and the lives of 
others in our very being.392 

 

                               
388 Brock: Journeys by Heart, s. 25. Brock citerar Haunani-Kay Trask. 
389 Jfr resonemang ovan där jag redogör för Daphne Hampsons gudsbild. 
390 Cobb, John B (Jr) & Griffin, David Ray: Process Theology: An Introductory Exposition, 
ss. 26, 28, 59–61. 
391 Whitehead, Alfred North: Process and Reality, s. 351. 
392 Brock, Rita Nakashima: ”On Mirrors, Mists, Murmurs and The Way Toward an Asian 
American Thealogy”, The Drew Gateway 58 (1989), s. 71. 
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I en av sina texter presenterar Rita Nakashima Brock sin alternativa gudsbild 
med hjälp av tre teologiska motiv. Det första motivet är inkarnationen. Brock 
betonar det vanliga, jordiska livet och att man i det kan man ana Gud.  

 
Looking for incarnation as verb is not to look for the activity, not the individ-
ual, in which love is manifest. For the Spirit of God in our midst moves flu-
idly, finding homes for her presence as hearts open, looking elsewhere when 
hearts close. The revelation of incarnate spirit comes from the margins of 
live, from the heart of live-giving power, from motherroot.393 

 
Det andra motivet är ”Immanuel”, tolkningar av Gud som ”med oss”, mitt i 
det tvetydiga livet.  

Det tredje motivet är ”ecclesia”, vilket Brock härleder från ek, med inne-
börden ”ut” och kalein med innebörden ”ropa”. ”Ecclesia means to call out, 
to summon together into an assembly. It is grounded in the Christian confes-
sion that God is love and we are to love one another.”394  

I Brocks gudsbeskrivningar finns ingen uttrycklig treenighetslära. I kapi-
tel 3 visade jag att hon kritiserar treenighetsteologi. Samtidigt menar jag att 
hon följer en trinitarisk modell i sin egen teologi. Hon skriver om Guds 
närvaro. Hon har en kristologi och hon skriver om Anden. I skildringar av 
Guds närvaro, Andens närvaro och i kristologiska föreställningar, återspeg-
las hennes i grunden relationella perspektiv. Den erotiska makten, förstådd 
som den gudomliga närvaron, blir synlig i förbindelsen mellan människor. 
Den erotiska makten föds inifrån hjärtat, är inkarnerad i människor och rör 
sig mellan människor. I senare texter beskrivs Anden som Guds fortsatta 
närvaro, mellan människor. Brocks kristologi uttrycks i relationella termer 
och hon framhåller inkarnationen, Jesu fortsatta faktiska närvaro, i och 
mellan människor.395  

Brocks gudsbild, uttryckt i relationella termer som Guds närvaro, Anden 
och kristologin, är i grunden immanent. Det är i mellanmänskliga relationer 
den gudomliga verkligheten gestaltas. I jämförelse med Daphne Hampsons 
mer vertikala gudsbegrepp, menar jag att Brocks gudsbegrepp kan beskrivas 
som horisontellt. Hos Brock är det oklart om Gud kan tolkas som något 
annat än mellanmänskliga relationer, hur och om Gud har frihet, om Gud har 
möjlighet att agera bortanför mänskliga relationer. På grund av dessa oklar-
heter menar jag att Brock tenderar att upplösa dikotomier mellan Gud och 
människa. Till detta återkommer jag.  

Det som också är viktigt att lyfta fram är den återkommande kritiken 
gentemot processteologin, nämligen att Gud i den framstår som alltför 

                               
393 Brock, Rita Nakashima: ”Re-Imagining God: Reflections on Mirrors, Motherroot, and 
Memory”, Church and Society 84, s. 23. 
394 Brock: ”Re-imagining God”, s. 24. 
395 Brock: Journeys by Heart, s. 103. 
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maktlös.396 Om Hampson glider mellan teism och panenteism i sin gudsbild, 
så glider Brock snarast mellan panenteism och panteism.  

Den svenska teologen Cristina Grenholm anser att eros-teologer som 
Brock tenderar att dölja Guds ”annorlundahet”. Samtidigt ser hon öppningar 
för det transcendenta i deras föreställningar om eros och det mellanmänskli-
ga mötet.397 Jag menar att det finns öppningar för transcendens i Brocks 
relationella tänkande, men att hon inte utvecklar det närmare. Samtidigt är 
den gudomliga verkligheten i Brocks teologi inte identisk med den mänskli-
ga erfarenheten. Relationaliteten blir verklig när människor deltar i den 
erotiska kraften, en relationalitet som också går utöver individers enskilda 
erfarenheter och deras mellanmänskliga relationer.398 Om Hampson förlägger 
transcendensen till subjektet,399 så förlägger Brock den snarast till relationer. 

Transcendence comes not from other-worldliness and disconnection but from 
greater connectedness, from our increasing ability to trust our relationships to 
a wider and wider web of reality. It is through this transcendence, a transcen-
dence of greater relationality, that we are a creative, transforming presence in 
the world, for only then is God fully present to the world.400 

 
Brock glider dock i sina gudsbeskrivningar och hennes otydliga distinktioner 
mellan den mellanmänskliga relationaliteten och Gud gör att hon emellanåt 
framstår som panteistisk. 

Jag har visat vad Brock kritiserar av kristen antropologi, föreställningar 
om människors syndighet, tolkningar som förstärker offerskap och föreställ-
ningar som framhåller oskuld och renhet som ideal. I sin egen antropologi 
framställer Brock människor som Guds avbild. Människor är skapade till 
jämlikhet mellan kvinnor och män. Hon framhäver arvsnåden i stället för 
arvsynden. Samtidigt är människor varken goda eller onda. Människor är 
relationella, sårbara och beroende av andra. En människas jag eller själv, 
uppstår i ständigt flöde, i komplexitet och förändring. Brock skildrar männi-
skor som levande organismer. Med begreppet ”membran” betonar hon 

                               
396 Jfr resonemang i McCartney: ”God and the Problem of Evil in the Process Theology”, se 
även Jonsson, Åke: Skapelseteologi: En studie av teologiska motiv i Gunnar Edmans förfat-
tarskap, ss. 125–130. 
397 Grenholm ser tendenser till att Guds annorlundahet döljs hos teologer som Carter Heyward 
och Rita Nakashima Brock. Grenholm: Moderskap och kärlek, s. 178. Hon visar att man kan 
tolka Heywards tolkningar av kärlek som ”immanent transcendens” (s. 144). Jag anser att 
Grenhom också visar att Brock öppnar upp för att Gud är något annat och mer än mellan-
mänskliga relationer (ss. 146f, 177). Grenholm anser att relationen mellan Gud och människa 
kan uppfattas som samtidigt asymmetrisk och ömsesidig (ss. 159, 180). Hon utgår från 
begreppet ”heteronomi” när hon beskriver ömsesidigheten och sårbarheten i relationer mellan 
Gud och människa.  
398 Ett resonemang som också återspeglas hos Miller: Sexuality/Spirituality, s. 106. Eros är en 
primär, överskridande, relationell kraft. 
399 Jfr ”Gudsbild och antropologi” i kapitel 4 ovan. 
400 Brock, Rita Nakashima: ”Power, Peace, and the Possibility of Survival”, i Ferré m.fl. 
(red.): God and Global Justice: Religion and Poverty in an Unequal World, s. 31. 
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vikten av att upprätthålla gränser mellan människor. Brock anser att med 
tillräckligt intakta membran skapas ett rum mellan människor där Anden 
lever.401  

Föreställningar om tvetydigheter är återkommande i Brocks teologi. Hon 
argumenterar mot antingen/eller-tänkande. Detta återkommer även i antropo-
login. Brock anser exempelvis inte det alltid vara möjligt att urskilja vem 
som är offer eller vem som är förövare, vem som är koloniserad eller vem 
som är kolonisatör, ofta kanske man är både och. Samtidigt betonar hon 
vikten av ansvarighet. Människor måste ta ansvar för både det goda och det 
onda i sina liv. För att motverka våld, ondska, övergrepp och lidande, behö-
ver människor bli medvetna om den makt de har i olika situationer. Dessut-
om måste föreställningar om oskyldighet avvisas.402 

I Brocks teologi förläggs ett stort ansvar på människan. När människor 
integreras i sig själva, förbinds med sitt hjärta, lever i medvetna och friska 
relationer till andra, kan de tillsammans motsätta sig ondskan och i solidari-
tet kämpa för kärlek och rättvisa. Samtidigt är inte människor helt utlämnade 
åt sig själva. Arvsnåd är ett uttryck för den gudomliga närvaro som aldrig 
överger. Brock anser att ingenting kan skilja människor från den gudomliga 
närvaron och kärleken.403  

Kristologi och soteriologi  
Rita Nakashima Brocks kristologi är relationell. Kristus är Christa/Com-
munity. Brock beskriver Kristus i termer av den gemenskap som minns Jesus 
som levde på jorden. Hos Brock är Kristus Christa/Community, samtidigt 
som Christa/Community pekar bortom en total identifiering av Kristus med 
Jesus. Brock förenar föreställningar om Kristus med gemenskapen och 
flyttar fokus från ”individuella hjältar”, ”kvinnliga” såväl som ”manliga”, till 
gemenskapen. Gemenskapen är helig.404 Christa/Community är den gemen-
skap som lever genom hjärtat i den erotiska makten.405 

Christa/Community och Brocks syn på Kristusrollen blir tydlig i hennes 
interpretationer av Markus 5:21–43. Där uttolkas avsnittet om synagogsfö-
reståndarens dotter och den blödande kvinnan.406 Brock betonar att dessa 
texter står samman, berättelsen om den blödande kvinnan är infogad i berät-

                               
401 Brock: ”Whither Grace?”, s. 43. 
402 För att bryta destruktiva familjemönster måste barns viljestyrka och tillit stärkas. De 
behöver få lära sig om gott och ont i sig själva och andra, också att vara olydiga. Brock, Rita 
Nakashima: ”Ending Innocence and Nurturing Willfulness”, i Adams m.fl. (red.): Violence 
against Women and Children. A Christian Theological Sourcebook, s. 82. 
403 Job 19:25–26. Brock m.fl.: Proverbs of Ashes, s. 251. 
404 Brock: Journeys by Heart, not 2 kapitel 3, s. 113. 
405 ”The Christa/Community of erotic power is the connectedness among the members of the 
community who live with heart. Christa/Community evidences heart, which is the conduit in 
human existence of erotic power.” Brock: Journeys by Heart, s. 70. 
406 Brock: Journeys by Heart, ss. 81–87. Detta avsnitt och Brocks tolkningar av dem återges 
även av Cristina Grenholm i Moderskap och kärlek, s. 150f. 
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telsen om den tolvåriga flickan. Den vuxna kvinnan beskrivs som sjuk i 
blödningar (i Brocks tolkningar befinner hon sig i menopausen), och den 
unga flickan befinner sig i åldern för pubertet och giftasmognad (som då var 
tolv år). Brock betonar att den vuxna kvinnan har lidit av blödningar lika 
länge som det tagit för flickan att nå puberteten. Som blödande betraktas hon 
som oren och hon lider på grund av sin kvinnlighet. Brock menar att de 
sociala strukturerna samverkar med Jesu förmåga/oförmåga att som judisk 
man hjälpa henne. Han kan inte ens se henne. Samtidigt vet hon att hon 
behöver helande. Hon behöver återupptas i relationer och gemenskap. Trots 
att hon är oren rör hon vid Jesus offentligt. I Brocks tolkning blev kvinnan 
frisk för att hon berörde Jesus och vågade utmana tabun. När bibeltexten 
uttrycker att Jesus kände hur kraft gick ur honom, tolkar Brock detta som att 
den blödande kvinnan tog makt från Jesus, den patriarkala makten. Kvinnan 
bryter gränsen mellan Jesu privilegium och status gentemot henne. Hon 
agerar så att patriarkatets trasiga hjärta avslöjas. På så vis blir hon en 
medskapare till Christa/Community. När Jesus frågar vem som gjort det, 
vågar sig kvinnan fram, gör sig synlig. När hon närmar sig Jesus, ”hjärta-till-
hjärta”, med hela sin sårbarhet och styrka, kan Jesus börja delta i den erotis-
ka kraften. Han bekräftar hennes tro. Samtidigt dör den unga flickan. Efter 
mötet med den äldre kvinnan kan Jesus se på nya sätt. Han ser att den unga 
flickan sover, väcker henne och bekräftar hennes nyfunna vuxna identitet. 

Jag har visat att Brock tolkar den gudomliga makten, eros, som inkarne-
rad och uttryckt i mellanmänskliga relationer. Denna gudomliga makt är inte 
exklusivt inkarnerad i Jesus, utan föds inifrån hjärtat och uttrycks i relatio-
ner och sammanhang. Människor är liksom Jesus, ”broken-hearted healers”. 
Christa/Community är en verklighet som måste levas och uttryckas relatio-
nellt. 

Heart is our original grace. In exploring the depths of heart we find incarnate 
in ourselves the divine reality of connection, of love. The grace we find 
through heart reveals the incarnate graciousness, generosity, and love neces-
sary to human life. But the heart’s strength lies in its fragility. To be born so 
open to the presence to others in the world gives us the enormous, creative 
capacity to make life whole.407 

 
Brocks kristologi har beskrivits som antropologisk.408 Den har även tolkats 
som relationellt kristocentrisk.409 Jag anser att Brocks kristologi, särskilt i 

                               
407 Brock: Journeys by Heart, s. 17. 
408 Tracy Sayuki Tiemeier beskriver Brocks kristologi som en ”kristologi nedifrån”. Samtidigt 
beskriver hon Brocks kristologi som antropologi. Hon ser brist på distinktion mellan männi-
ska och Kristus i Brocks kristologi. Tiemeier: Bodied Selves, s. 65f. Jag instämmer i att 
distinktionen inte är klar. Dock anser jag att Brock har en kristologi. Antropologi och kristo-
logi skall inte uppfattas som samma sak hos Brock. Detta redovisas genom den distinktion jag 
gör mellan Brocks antropologi och kristologi i detta kapitel.  
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senare texter, skall tolkas ecklesiologiskt. Hon beskriver gemenskapen, 
Christa/Community, som helig och använder själv ecklesiologiska termer.410  

Hos Brock är det samtidigt oklart på vilket sätt Jesus har betydelse för 
Christa/Community, huruvida Jesus har en konstituerande funktion och 
vilken roll Jesus har i frälsningsskeendet. Behövs Jesus över huvud taget?411 
Oklarheter består främst i om Jesus har någon unik roll. Jag tolkar Brock 
som att hon anser att den frågan inte är intressant att svara på. Detta för att 
hon inte tolkar Kristus individualistiskt. Det är Christa/Community och vad 
som kännetecknar denna relationella Kristus som är intressant. Rita  
Nakashima Brock kritiserar alla försök att förlita sig på en ”tidigare” eller 
”redan skedd” frälsning. Hon betonar vikten av fortsatt helande arbete. Ingen 
kan ensam komma över trasigheter, inte heller Jesus.412 Brock hävdar att det 
är individens ansvar att göra slut på lidandet. ”No one else can die for us”.413 
Alla är kallade att vara ”den frälsande resten”, som aldrig ger upp. Samtidigt 
är den gudomliga närvaron i Brocks teologi förblivande och närvarande i allt 
våld och lidande. Livskraften är stark och frälsning är möjlig ”ibland”.414 
Frälsningen sker dock inte av sig själv, utan förutsätter kärlek, medvetenhet 
om förluster, omsorg, sorg och aktiva val: 

The world offers too few such love and care. Violence persists. Salvation also 
requires mourning … In grief, knowledge of loss finds its clarity … Grief 
knows that life has been altered with finality. Grief knows presence by its ab-
sence … The light of sorrow illuminates where life has been diminished, its 
missing faces, its torn photographs … Mourning strengthens our ability to 
choose life and protect it … Those who mourn experience the mystery of a 
presence that is not wholly lost … 415 

 
I Brocks soteriologi beror således inte frälsning på en ensam person. Jesus 
var en del av en gemenskap, beroende av andra, likaledes var andra beroende 
av honom. Den erotiska kraften fanns innan Jesus föddes och finns kvar även 
efter hans död. Jesus varken uppenbarade eller förkroppsligade den erotiska 
makten. Han deltog i dess uppenbarande och förkroppsligande.416 

                                                                                                                             
409 Clive Marsh skriver: ”Christ denotes a communal relationship of embodied beings; Christ 
is co-constituted by all those within such a community who participate in the erotic power of 
God.” Marsh: Christ in Focus, s. 149. 
410 Ett liknande resonemang för Clive Marsh i Christ in Focus, s. 161. I en av Brocks senaste 
artiklar: ”The Cross of Resurrection and Communal Redemption”, s. 250f, benämner Brock 
sin soteriologi som ecklesiologisk.  
411 Clive Marsh ställer liknande frågor i Christ in Focus. Är Kristus ”endast” resultatet av en 
ömsesidigt delad makt? (s.149) Hur konstituerade är personen Jesus/Kristus, berättelsen Jesus, 
Kristusvarat? (s. 152f) Hur vet Brock vad hon letar efter? Gemenskaper är Kristus, Kristus 
kan endast tolkas i relationella termer. Men vad hände med Jesus? (s. 162)  
412 Brock: Journeys by Heart, s.103f. 
413 Brock: ”Losing Your Innocence but not Your hope”, s. 50. 
414 Brock m.fl.: Proverbs of Ashes, s. 250. 
415 Brock m.fl.: Proverbs of Ashes, s. 250f. 
416 Brock: Journeys by Heart, s. 52. 
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När Brock tolkar korshändelsen framhåller hon att Jesus utmanade aukto-
riteter. Han valde livet, för sig själv och människorna han älskade. Ett sådant 
patos innebär risker. Brock anser även att Jesu passion var farlig, att han inte 
kunde rädda sig, utan blev ett offer. Det var lärjungar som på grund av egen 
skuld inte kunde se det så och därför kom att tolka hans död som en död för 
dem. 

His status as victim of brokenheartedness is a shadow throughout the entire 
Gospel story … But Jesus did not defeat Rome with the armies of God.  
Instead he died in the hands of Rome … The disciples are still tempted to 
worship hierarchical power. They have not fully understood the way of erotic 
power or the vulnerability of heart. In their betrayal, the fleeing disciples felt 
guilty and understood Jesus’ death as deserved by all … They saw Jesus’ 
death as a death for them, so that they might live.417  

 
Brock anser att Jesus dödades för att han motsatte sig förtryckande system. 
Jesus och hans rörelse organiserade ett motstånd mot tyranni och förtryck 
och Jesus avrättades av det våldsamma, förtryckande imperiet.418 Brock anser 
att alla sanna Jesusefterföljare är kallade till samma typ av risker när de 
söker efter den relationella icke-hierarkiska makten.419 

I Brocks teologi skildras uppståndelsen på olika sätt. Dels kan hon be-
skriva uppståndelsen som de vittnen som såg Jesus dödas, men som vägrade 
låta döden besegra dem. Hon förlägger inte uppståndelsen partikulärt till 
Jesu eventuella återuppståndelse efter döden. Även uppståndelsen måste 
tolkas i mellanmänskliga relationella termer. Uppståndelsen är Jesu fortsatta 
närvaro i de överlevandes relationer.420 Dels beskriver Brock uppståndelsen i 
anknytning till teologen Elizabeth Schüssler Fiorenzas skildringar av 
Gud(innan) som Spirit-Sophia-Shekinah.421 För Brock är Spirit-Sophia-
Shekinah Gud(innan) som inte övergav Jesus, utan lyfte upp honom i makt. 
Genom detta blev Jesus en livgivande ande. Dels framställer Brock uppstån-
delsen som en gåva, som löfte om att livet överlever även den värsta trage-
din. Återkommande är Brocks syn på att döden aldrig skall tolkas som 
frälsande. Hon framhåller det tragiska med Jesus. Jesus mördades och åter-
vände aldrig till att leva ett långt liv.422  

Strategier  
Här sammanfattar jag tematik som skall tolkas som Brocks strategier i 
”övergångar”. Det handlar om förhållningssätt och verktyg för att försoning, 
”övergången” skall kunna ske.  

                               
417 Brock: Journeys by Heart, s. 95. 
418 Brock: ”Whither Grace?”, s. 50. 
419 Brock: Journeys by Heart, s. 96. 
420 Brock: Journeys by Heart, s. 100. 
421 Brock: Journeys by Heart, s. 103. 
422 Brock: ”Whither Grace?”, s. 50f. 
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Farliga minnen – att minnas och vittna om hela sanningen423  
Farliga minnen, att minnas och vittna om hela sanningen, är uttryck för Rita 
Nakashima Brocks ambition att inkludera marginaliserade röster och erfa-
renheter. Det uttrycker också förhållningssätt som motverkar våld och lidan-
de. 

Begreppet ”farliga minnen” ligger i linje med ett annat vanligt begrepp 
hos feministiska teologer, nämligen förlorade erfarenheter (lost experien-
ces).424 Dessa begrepp beskriver erfarenheter som genom historien tystats 
ner, förtryckts eller marginaliserats. Begreppen uttrycker också en strävan att 
inkludera dessa röster och perspektiv. Brock anser att dessa marginaliserade 
erfarenheter måste bejakas för att helande och försoning skall bli möjlig. I 
Brocks försoningsteologi är det väsentligt att människor i trygga gemenska-
per får möjlighet att bejaka även ”farliga minnen”, som vrede, trasighet och 
smärta. Människor behöver erkänna sin sårbarhet och tillåta ”farliga min-
nen” för att nå helande. Med Brocks språkbruk är det viktigt att lita till 
hjärtat. När människor uppmärksammar sitt eget trasiga hjärta och följer sitt 
hjärta till friska relationer kan de nå helande.425  

I kapitel 3 visade jag att Brock framhåller vikten av gränser mellan män-
niskor. Hon anser att splittring, klyvning och post-traumatisk stress uppstår 
när gränser utplånas mellan människor och när människor förnekar sina egna 
känslor och minnen. Därför är det viktigt att människor ges möjlighet att 
förbinda sig med sina kroppar, lyssna till sina känslor och bejaka sina min-
nen. Detta kan ske i nära relationer till andra som också minns och vittnar, 
relationer i vilka Brock ser den heliga makten som närvarande. När männi-
skor möts och delar ”farliga minnen”, kan de med Brocks terminologi finna 
det ”heliga mysterium” som föds i människor och som förenar människor.426 
För att minnas krävs även tystnad, en tyst närvaro som möjliggör överlevnad 
och helande: 

Remembrance and connecting are the roots of survival and healing. Hers is 
an interstitial silence that leads, in moments of ripeness, to poetic words … 
Silent presence opens the heart to compassion and life to grace … The silence 
of listening must be respected. The restorative silence of the natural world 
and tacit, complex, unspoken holding of others in an embrace of care are re-
ceived as grace. To heal is to speak and work against injustice and to listen to 
silence. The work of spiritual healing is grounded, finally, both in the solidar-

                               
423 Dessa begrepp och dess betydelse för Brocks försoningsteologi, har jag tidigare fördjupat 
och utvecklat i Camnerin, Sofia: ”Försoning som förutsättning för förlåtelse eller Försoning 
som process – tolkningar av korset”, Tro & Liv 1 (2004).  
424 Dessa ”marginaliserade erfarenheter” är något som många teologer och teoretiker behand-
lar. Den engelska teologen Mary Grey menar exempelvis att ”återerövrande av de förlorade 
erfarenheterna” (reclaiming lost experiences) är en viktig grund för försoning i Grey, Mary: 
Redeeming the Dream: Feminism, Redemption and Christian Tradition, s. 8f. 
425 Brock: Journeys by Heart, s. 16. 
426 Brock: Journeys by Heart, s. 107. 
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ity of silence and in the words and actions that convey our vision of justice 
and wholeness.427 

 
Viktigt i Brocks resonemang är föreställningar om ”hela sanningen”, att 
minnas den, bevittna den och omvittna den. Hur hon resonerar förtydligas av 
hennes uttolkningar av Jesu korsdöd. Där är de som stod kvar vid Jesu kors 
viktiga. Dessa ”vittnen” höll samman gemenskapen. Den gudomliga makten 
och närvaron var hos dem som utstod Jesu lidande och som efteråt mindes 
hans död. När Jesus led och dog fanns det människor där som uthärdade och 
bevittnade hans lidande. Brock beskriver dessa som ”den frälsande resten”. 
Hon refererar till författaren Doris Lessing,428 som i en av sina böcker be-
skriver en grupp barn som överlevt efter en naturkatastrof. Barnen utgör en 
”frälsande rest” och uttrycker vad Brock menar med ”farliga minnen”. 
Barnen bar på svåra minnen men kunde ändå bevara sin förmåga till icke-
våld och medlidande. De är frälsande för att de mindes hela sanningen men 
ändå kunde fortsatta hoppas. De tog hand om varandra och kunde genom sin 
omsorg om varandra, mitt i alla svåra minnen, omvandla det destruktiva till 
något konstruktivt. Brock anser att lärjungarna vid korset bar på samma typ 
av farliga minnen. De såg Jesus dödas, men fortsatte ändå att ta hand om 
varandra. De mindes hela sanningen, våldets sanning, men släppte aldrig 
taget om livet. Detta uttrycker också, återigen, vad Brock menar med upp-
ståndelsen. Uppståndelsen blir verklig hos de vittnen som såg Jesus dödas, 
men som vägrade låta döden besegra dem.429  

För Rita Nakashima Brock kan gemenskaper och relationer hjälpa männi-
skor som utsatts för våld och övergrepp. Helande sker dock alltid i med-
vetenhet om våldets och lidandets sanning. Det finns inga enkla lösningar.430  

Lyssna varandra till talande 
”Lyssna varandra till talande” (hearing each other into speech, ibland liste-
ning each other into speech) är hos Rita Nakashima Brock, liksom hos 
Daphne Hampson, ett viktigt förhållningssätt och verktyg för att nå helande 
och försoning.  

Teologen Nelle Morton, en viktig influens för Brock, ansåg att all teologi 
föds ur partikulära historiska kontexter och erfarenheter.431 Nelle Morton såg 
”lyssna varandra till talande” som ett viktigt verktyg i de kvinnogrupper hon 
var engagerad i. Hon motiverar detta förhållningssätt med bland annat hän-
visningar till Apg 2, där lärjungarna började tala med olika språk. Det som 

                               
427 Brock: ”Interstital Integrity”, s. 194. Jag antar att det är feltryckt i texten, ”Hers” borde 
varit ”Here”. 
428 Doris Lessing, 2007 års nobelpristagare i litteratur. Romanen Brock hänvisar till, The Four 
Gated Cities (1969), är den sista av fem i romansviten The Children of Violence (1952–1969). 
429 Brock: Journeys by Heart, s. 99f. 
430 Brock m.fl.: Proverbs of Ashes, s. 9. 
431 Morton: The Journey is Home, s. 125f. 
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Morton förklarar som mirakulöst, är själva talandet, det autentiska berättan-
det, fött ur ett lyssnande som tillåter att sanningen blir hörd. När detta lyss-
nande och talande blir möjligt, föds en ny sorts livsgemenskap.432 Brock 
anser att ”lyssna varandra till talande” kan fungera för människor som utsatts 
för våld och övergrepp.433 Det kan även tolkas i ljuset av terapeutiska verktyg 
och förhållningssätt Brock hänvisar till.434 Genom ”lyssnande till talande” är 
det möjligt att nå helande och försoning, även efter brutala erfarenheter som 
våld, övergrepp och rasism. Detta för att man då, inför ett medlidsamt och 
inlyssnande vittne, kan tillåta sig att minnas, känna vrede, kanske förlåta och 
så småningom återknyta till sina djupa känslor.435  

We must rethink our reactions of silence and retreat from the inhospitable 
world of theology. We must empower each other to speak our own spiritual 
words. If we continue, as our mothers have done, to murmur kotodama words 
of gentleness and generosity that speak from our hearts of the healing we 
seek, we must also speak bitterness. For only in the full selfknowledge of 
pain and the sharing of that pain with others will we be able to speak with 
compassion, healing for the community of all creation.436  

Omfamnat lidande och medlidande 
Rita Nakashima Brock gör distinktioner mellan lidande, medlidande och 
”omfamnat lidande” (embraced suffering). För att nå helande och försoning 
krävs omfamnat lidande och medlidande.  

När Brock använder begreppet ”omfamnat lidande” och medlidande 
anknyter hon till korset. Korset står då som en symbol för solidaritet, som ett 
uttryck för Guds och människors medlidande.437 Brock beskriver även korset 
i termer av brokenheartedness. Hon anser att Jesus med sin död på korset 
avslöjar tillvarons trasighet, sitt eget och andras lidande.438 I Brocks tidiga 
texter framställs korset emellanåt i termer av medlidande, i senare texter 
avvisar hon detsamma. Korset kan visserligen fungera som tröst, men inte 
som frälsning. I tolkningar av kristologi och lärjungaskap överger Brock alla 
föreställningar om lidandet som föredömligt och eftersträvansvärt, i andra 

                               
432 ”We empower one another by hearing the other to speech. We empower the disinherited, 
the outsider, as we are able to hear them name in their own way their own oppression and 
suffering.” Morton: The Journey is Home, s. 128. 
433 Brock m.fl.: Proverbs of Ashes, s. 97. 
434 Hur Brock använder och refererar till denna typ av terapi kan förstås närmare utifrån 
psykoterapeuten Judith Hermans Trauma and Recovery.  
435 Brock: Journeys by Heart, s. 23. 
436 Brock: ”On Mirrors, Mists, Murmurs”, s. 77f. Det japanska ordet kotodama översätts av 
Brock som andefyllda, generösa ord.  
437 Brock: ”On Mirrors, Mists, Murmurs”, s. 71. 
438 ”Just as the suffering of those who went before him and those who come after him has 
done, his suffering compels us not to despair but to remember him and all others who suffer 
and to seek erotic power by our own action.” Brock: Journeys by Heart, s. 99. 
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kontexter betonar hon vikten av att omfamna det.439 Denna glidning i hennes 
argumentation skall tolkas utifrån de distinktioner hon gör mellan lidande 
och medlidande. I tolkningar av kristologi och lärjungaskap gör hon starka 
kopplingar till förtryckande situationer. Som jag tidigare redovisat, tolkar 
hon kristna utläggningar av Jesu död som uttryck för tro på en kosmisk 
barnmisshandel med nödvändiga konnotationer till barn som far illa. Korset 
är en symbol som sanktionerar våld och lidande på olika nivåer. Utifrån 
sådana konsekvenser, avvisar hon lidande som frälsande. I andra samman-
hang, bland annat utifrån buddhistiska teorier, betonar hon vikten av att 
omfamna lidandet. ”The Buddhist seeks to embrace the suffering of our 
whole aching and groaning cosmos.”440 Medlidande skapar samhörighet och 
gemenskap. Medlidande gör ”övergångar” möjliga. För Brock är det viktigt 
att båda omfamna såväl sitt eget som andras lidande och sårbarhet.441  

Brock beskriver medlidande och nåd som frälsande. De sociala relationer 
och miljöer hon refererar till, förutsätter både en gudomlig och mänsklig 
närvaro. Denna närvaro, präglad av medlidande och nåd, hjälper exempelvis 
kvinnor att lämna prostitutionen, hjälper dem att överleva och att leva väl.442 
För Rita Nakashima Brock och Susan Brooks Thistlethwaite behövs även 
socialt engagemang för kvinnors värdighet och välbefinnande, sammanhang 
präglade av befrielse och rättvisa samt politiska rörelser som agerar mot 
exploatering och förtryck.443 Medlidande och nåd skall inte, enligt Brock, 
tolkas skilt från andra dimensioner och relationer. I grunden finns föreställ-
ningen om alla människors lika värde.444 

Medvetenhet och motstånd, engagemang, makt och ansvar 
Centrala teman i boken Casting Stones är upprättelse och rättvisa. Rita 
Nakashima Brock och Susan Brooks Thistlethwaite betonar där att männi-
skor som har levt i sexuellt förtryck inte behöver förlåtelse för sina synder. 
För att nå helande och försoning krävs i stället medvetenhet och medvetan-
degörande för såväl offer som förövare. Detta medvetandegörande är viktigt 
i ”övergången”. För Brock handlar frälsning inte om att en enskild individ 
ångrar sig eller att man som enskild individ ber om sina synders förlåtelse. 
Förlåtelse och försoning är en process, där det första steget är ånger, en slags 
omvändelse för såväl institutioner, system, som för individer. Brock och 
Thistlethwaite betonar också vikten av att människor blir medvetna om den 

                               
439 Se exempelvis hur Brock betonar vikten av att omfamna lidande i Brock: ”On Mirrors, 
Mists, Murmurs”.   
440 Brock: ”On Mirrors, Mists, Murmurs”, s. 72. 
441 Brocks tolkningar av ”omfamnat lidande” uttrycks i artikeln: ”A New Thing in The Land”, 
s. 157.  
442 Brock m.fl.: Casting Stones, s. 295.  
443 Brock m.fl.: Casting Stones, ss. 300–320. 
444 Brock: ”Politicians, Pastors, and Pimps”, s. 259. 
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makt de har i olika situationer.445 För Brock är livskraften, eros, något män-
niskor har tillgång till. Det är i denna livsmakt, i mellanmänskliga, ömsesi-
diga relationer som människor kan nå helande efter och mitt i svåra erfaren-
heter.  

Brocks syn på medvetenhet, makt och ansvar kan exemplifieras med de 
hänvisningar hon gör till Sannings- och försoningskommissionens arbete i 
Sydafrika.446 Erfarenheter därifrån, där vissa offer har kommit att förlåta sina 
förövare, åskådliggör vad Brock menar med makt och ansvar. Brock anser 
att de offer som förlät sina förövare, kunde ta tillbaka sin egenmakt. Hon 
anser att dessa offer beslutade sig för att inte låta ondskan kontrollera dem. 
De klarade av att släppa taget om de våldsamma intensiva emotionella 
bindningar de tidigare haft till sina förövare. De bestämde sig för, som Brock 
förstår det, att gå vidare och upprättade en distinktion mellan sig själva och 
förövaren.447 I Brocks teologi är förlåtelse både ett steg i övergången, förso-
ningsprocessen, liksom ett mål i sig, ”till”. Hennes syn på förlåtelse klargörs 
bäst som en mellanmänsklig förlåtelse, förlåtelse mellan enskilda männi-
skor.448 Brock bedömer förlåtelseprocesser som de svåraste emotionella 
processer en människa kan gå igenom. Hon anser inte heller att förlåtelse 
kan krävas. Offer har alltid rätt att avgöra om förlåtelse är möjligt eller 
inte.449 Samtidigt hävdar hon att förlåtelse är livsnödvändig.450 Som jag flera 
gånger framhållit, ser Brock icke-sammanblandade relationer, integritet och 
respekt som nödvändiga för friska relationer. Hon anser att förlåtelse skapar 
sådana nödvändiga distinktioner mellan offer och förövare.  

För Brock är också motstånd viktigt. Människor kan motsätta sig över-
grepp, rasism, sexism och våld. Till detta krävs medvetenhet om hur ideolo-
gier opererar. Det krävs att religiösa föreställningar som förstärker våld och 
övergrepp avvisas och att underliggande religiösa föreställningar analyseras. 
Brock understryker också vikten av att oskyldighet avvisas och att makt blir 
något som delas. Hon betraktar praktiskt och socialt arbete, fredsarbete och 
politiskt engagemang som nödvändigt för att nå helande och försoning. Rita 
Nakashima Brock är själv engagerad i bland annat fredsarbete. Hon arbetar 

                               
445 Brock m.fl.: Casting Stones, ss. 271–275. Detta skriver de bland annat i anslutning till 
Foaucualt. 
446 Brock: ”Saving Love”, samt Brock, Rita Nakashima: ”Welcome Angels”, Church & 
Society May/June (1999), ss. 26–28. 
447 Om sannings- och försoningskommissioner i olika länder finns det mycket att säga. Det jag 
vill lyfta här är den forskning som visar på traumatiserande effekter för offren vid själva 
vittnesförfarandet. Sanningssägande har visat sig få förödande konsekvenser för enskilda. 
Ylva Herloz refererar till Karen Brounéus forskning, Uppsala Universitet, i Herloz, Ylva: 
”Den hägrande försoningen”, Svenska Dagbladet ”Under strecket” 2008-06-18.  
448 Jfr Carl Reinhold Bråkenhielm som diskuterar förlåtelsens olika former i Bråkenhielm, 
Carl Reinhold: Förlåtelse: En filosofisk och teologisk analys, s. 8. 
449 Detta är något som den svenska etikern Ann Heberlein också poängterar i Heberlein, Ann: 
Kränkningar och förlåtelse: En etisk studie med hänsyn till föreställningar om offer, förövare, 
skuld och ansvar, ss. 235–239, 247f. 
450 Brock: ”Saving Love”. 
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med barn och unga utsatta för våld och övergrepp. Hon har ett stort engage-
mang i frågor som rör mänskliga rättigheter. För Brock är det viktigt att i 
såväl lokala som globala sammanhang avslöja och ifrågasätta ojämlik makt, 
orättvisa system, exploatering och utnyttjande av människor. I kampen för 
fred mot våld förespråkar hon samverkan mellan olika religiösa företrädare. 
Hon återkommer ständigt till att fler röster behöver höras, i teologisk, såväl 
som samhällelig kritik och konstruktion. Hon betonar även vikten av utbild-
ning och rådgivning.451  

Till  

Kärlek, kroppslighet och paradis 
Som jag har redovisat är Rita Nakashima Brock kritisk till föreställningar 
som framställer frälsning som något hinsides, föreställningar där kärlek 
utmålas som opassionerad, distansierad och okroppslig. Brock kritiserar 
föreställningar där frälsning skildras som idealistiska och utopiska tillstånd. 
Hon motsätter sig nostalgiska föreställningar, där man förespråkar det som 
varit eller det som kommer, framför det innevarande. Hon kritiserar dikoto-
mier mellan människor och Gud samt människor emellan. I detta avsnitt 
sammanför jag begreppen kärlek, kroppslighet och paradis som redogörelse 
för hennes alternativa ”till”. 

För Rita Nakashima Brock innebär frälsning att man återknyter till den i 
hjärtat inkarnerade arvsnåden. Frälsning innebär inte att man skall bli något 
annat än det man redan är. Brock betraktar människor som biologiska varel-
ser, knutna till sina kroppar och behov. Hon beskriver tillvarons mångfald 
som en Guds gåva. ”Till” innebär att människor förmår leva i skapelsens 
mångfald, i frihet, generositet, respekt och omsorg. För detta krävs öppenhet 
inför det komplexa och paradoxala. Brock poängterar att med mångfald 
följer konflikter, olika sanningar. Ibland är olikheter för svåra att lösa. För 
Brock innefattar ”till” en tvetydighet som skall hanteras. ”Till” innefattar 
även ofrälsbara och olösbara tragedier. Eftersom hon tillskriver människan 
en stor sårbarhet och skörhet, ser hon inte heller att membran alltid kan 
repareras. 

 
Much of what is life-giving and makes us feel whole comes through the  
tangible forces of matter and cannot be controlled – for we are biological  
animals, beings tied to bodies with their own patterns and needs and their 
own vulnerabilities and mortal limits.452  

 

                               
451 Vilket blir tydligt i hennes nuvarande engagemang, se www.faithvoices.org. 
452 Brock: ”Whither Grace?”, s. 52. 
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Kärlekstemat återkommer lite nu och då i Brocks teologi. Hon har kritiserats 
för att beskriva eros i alltför idealistiska och entydiga termer.453 I senare 
texter undviker hon att framställa kärlek som något fullkomligt eller abstrakt 
idealistiskt. Samtidigt hävdar hon kärlekens realitet, dess möjlighet, som 
något som hör till själva livet, som något som omger människor och som 
uttrycks i omsorg och vänskap. För Brock blir kärlek möjlig när människor 
är närvarande inför sig själva och andra, förbundna av den heliga Anden.454 
Hon anser att det finns tankestråk i den kristna traditionen som har framställt 
en sådan kärlek. Sedan tidigkristen tid och framåt har man gjort det i skild-
ringar av paradiset.455 Människan har beskrivits som en del av helheten, hela 
kosmos. Brock anser att kärlek med ett sådant perspektiv, skall tolkas som 
kärlek mitt i livets komplexiteter. Hon förespråkar en kärlek som uttrycks till 
medmänniskan, i omsorg om andra, även de man inte har en personlig och 
nära relation till. I hennes teologi har också kärleken en transpersonell di-
mension. Den går utöver den individuella kärleken och kärlek i nära relatio-
ner.  

I Brocks senare texter framställs inte kärleken som lika bunden till mel-
lanmänskliga relationer där eros är ett framträdande begrepp. Den får i 
stället en mer transpersonell och närmast transcendent karaktär. Detta sker, 
enligt min tolkning, eftersom Brock då tydligare sammanför kärleken med 
Anden. Anden går utöver mänskliga relationer. Brock beskriver även denna 
kärlek som den pågående uppståndelsen.456  

Jag har redan angett några olika betydelser Brock ger uppståndelsen; som 
livets fortgående och som de vittnen som klarade av att upprätthålla gemen-
skapen. Uppståndelsen är i Brocks teologi, ett pågående, erfarenheter av att 
livet och kärleken fortgår. Hon kan också hävda att uppståndelsen föds ur 
förmågor att hålla kvar minnen av alla som lever i oss, som en visshet om att 
även när vi dör, kommer vi att leva vidare i de vi har berört. Framför allt 
tolkar Brock även uppståndelsen immanent, i betydelsen att den rör den här 
världen. Uppståndelsen innebär att livet här och nu är omslutet av en kär-
leksfull närvaro, att livet värnas och att man använder den makt man har för 
att skapa en värld där kärlek kan blomstra.  

I Brocks skildringar av paradiset uttrycks hennes syn på det vardagliga 
livet som helgat. Dessa uttrycker också hennes syn på inkarnationen. Det 
jordiska livet framställs som helgat och det gudomliga är inkarnerat mitt i 
det tvetydiga livet. Brocks ”till” innefattar att människor i sitt gemensamma 
agerande bekräftar inkarnationen. ”Till” är inget avslutat utan något pågåen-
de. Hon beskriver frälsning som ett pågående och även som ett ”löfte”. I 
sådana tolkningar öppnar hon upp för att frälsning inte är något strikt imma-
                               
453 Jfr de hänvisningar jag har till Sands, Miller och Faber ovan, exempelvis not 382–384. 
454 Brock: ”Whither Grace?”, s. 52. 
455 Brock: ”Saving Love”, se även Brock, Rita Nakashima: ”Living it Out: Fantastic Coher-
ence”, Journal of Feminist Studies of Religion 21 (2005). 
456 Brock: ”Saving Love”. 
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nent. I det pågående, som Brock beskriver, är religiösa institutioner som 
kyrkan viktiga, gemenskaper och församlingar som minns och hoppas. I 
Brocks tänkande utgör dessa miljöer där människor kan minnas hela san-
ningen, växa i egen kraft och tillsammans motsätta sig och protestera mot 
ondska och orättvisa.457 

Som jag visat beskriver Brock i sina senare texter relationer och gemen-
skaper i ecklesiologiska termer. Hennes ecklesiologi fördjupas framför allt i 
framställningar av paradiset. I en av sina uttolkningar utgår hon från några 
konstverk i kapellet vid Central American University i San Salvador. Dessa 
konstverk uttrycker, i hennes tolkningar, Andens inkarnation i allt liv. På 
dessa bilder avbildas människor som utsatts för våld och tortyr. I Brocks 
tolkningar utgör dessa ”församlingens/gemenskapens gemensamma minne”. 
Samtidigt betraktar Brock dessa konstverk som livsbejakande. Kyrkan 
framstår som pastoral och profetisk. Ärkebiskop Romero är avbildad på ett 
av konstverken. Han skildras som uppstånden i människorna, välsignande 
dem.458  

Brock hävdar att dessa bilder uttrycker vad hon menar med paradiset.  
Paradiset blir synligt i vardagliga sysslor, i upprättade och helgade relationer 
mellan människor. I Brocks teologi, där människor har till uppgift att för-
verkliga övergångar, är det viktigt att människor i gemenskap med andra är 
engagerade och uthålliga i sin kärlek till varandra. Hon menar att människor 
som bejakar livet i dess helhet, tron på uppståndelse (i ovan angivna mening) 
och paradis, bidrar till rättvisa och fred. Bilderna på konstverken är fyllda av 
kvinnor och män som utsatts för lidande, terror, krig och folkmord. Samti-
digt svävar Jesus över de uppståndna martyrerna och säger i Brocks tolk-
ning: ”Whatever the terrorist of the world may do, God has gone before us 
and is with us always”.459 Sådana uttryck visar att Brocks gudsbild också har 
en transcendent karaktär, speciellt i senare texter.  

I Brocks teologi har kyrkan till uppgift att vara följeslagare, tröstare, plat-
sen där lidande människor bemöts med medlidande och omsorg.460 Hon anser 
att kyrkan och gemenskapen mellan människor, kan hela trasiga människor, 
återupprätta skadade relationer, erbjuda den ångrande nytt liv samt erbjuda 
närvaro och värdighet till de döende. För Brock innebär ”kyrkans heliga 
handlande” också ”hela sanningen” och precisa, integrerade minnen. Kyrkan 
skall vittna om hela sanningen, även om våldets sanning.461  

Brock anser också att även om en fullständig frälsning inte är möjlig, så 
finns en frälsning som är tillräcklig. Frälsning kan erfaras som tro på ljuset 

                               
457 Brock: ”Communities of the Cross”, s. 124f. Paradiset beskrivs då inte som en idyllisk 
tillvaro, utan som jag visat, det vardagliga livet, helgat här och nu. 
458 Brock: ”Communities of the Cross”, s. 124f. 
459 Brock: ”Communities of the Cross”, s. 124. 
460 ”Kyrkan” behöver inte vara den ”institutionella kyrkan”, utan just de relationer och 
gemenskaper mellan människor som tidigare framhållits i Brocks teologi. 
461 Brock: ”Communities of the Cross”, s. 125. 
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mitt i mörkret, som hopp och kärlek, som löfte om att ”mörka spöken” kan 
försvinna. ”Let us say this is enough, enough for us to run with perseverance 
the race that is set before us, enough for us to stand against violence, enough 
for us to hold each other in benediction and blessing.”462 

Sammanfattande kritisk granskning av innehåll  
Här granskas Brocks resonemang kritiskt framför allt med avseende på 
intern konsistens. En särskilt tyngdpunkt ligger på hennes hantering av 
dikotomier. 

Jag har framhållit att det i Brocks teologi finns en ansats att förbinda di-
kotomier, men att hon i praktiken upplöser somliga av dem. Brock strävar 
efter att förbinda dikotomier mellan människa och Gud, materiellt och 
andligt, kroppsligt och själsligt, lidande och frälsning. Detta blir inte minst 
tydligt i hennes förespråkande av ”interstitial integrity”, att med integritet 
klara av att leva med tvetydigheter och motsättningar, vidhålla ett både/och. 
I Brocks teologi är det samtidigt oklart om Guds närvaro går att skilja från 
andra människors närvaro. Förbundna dikotomier tenderar att bli upplösta i 
hennes teologi.  

Brock följer upp sin kritik av att kristen försoningsteologi inte tar faktiskt 
lidande på allvar. I sin egen teologi framhåller hon lidande, kroppars bety-
delse i konkreta beskrivningar av barn som utsatts för övergrepp och kvinnor 
som lever i prostitution. Hon framhåller ansvarstagande för andra människor 
och den här världen. Frågor om rättvisa, frihet från våld och kamp för befri-
else är högt prioriterade.  

Samtidigt har oklarheten i Brocks gudsförståelse och icke-dikotomier 
mellan Gud och människa, kritiserats av andra teologer. Teologen Elisabeth 
Stuart menar exempelvis att om man inte skriver fram Guds annorlundahet, 
reduceras det gudomliga till den mänskliga erfarenheten, vilket hon anser 
blir tydligt i Brocks teologi. Detta lämnar människor ensamma och självtill-
räckliga.463 Hos Rita Nakashima Brock finns det öppningar för transcendens, 
särskilt i senare texter. Gud är inte identisk med mänsklig erfarenhet. Detta 
exempelvis när hon som i tolkningar av konstverket i San Salvador beskriver 
Gud som den som går före människorna.464 Jag anser däremot, i likhet med 
Stuart, att Brock förlägger ett stort ansvar läggs på människan. Hos Brock är 
det otydligt om och på vilket sätt Gud kan agera utanför och bortanför 
mänskliga relationer. Detta gör att det blir osäkert om Gud i Brocks teologi, 
kan tolkas som den som bryter in, utmanar och förändrar relationer.465  

                               
462 Brock m.fl.: Proverbs of Ashes, s. 252. 
463 Stuart, Elizabeth: ”Exploding Mystery: Feminist Theology and the Sacramental”, Feminist 
Theology 12 (2004), s. 228f. 
464 Jfr avsnittet ovan, ”Kärlek, kroppslighet och paradis”.  
465 Clive Marsh för ett liknande resonemang där han visserligen visar förståelse för Brocks 
motstånd mot att föreställa sig Gud som den som har makt över och gentemot människor och 
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Brock följer upp dikotomier mellan Gud och människor i sin egen teologi, 
men det finns också tendenser till att Brock ”sammanblandar” relationer med 
Gud och människor på ett liknande sätt som hon kritiserar i andra samman-
hang. Om det inte finns utrymme för distinkta gränser försvårar detta möj-
ligheten att verkligen möta ”den andre”, som den radikalt andre.466 Detta 
bedömer jag som uttryck för Brocks glidningar mellan en panenteistisk och 
en panteistisk gudstro. Dessutom brukar även en panenteistisk gudstro 
kritiseras för att skildra Gud som alltför maktlös.467  

När det kommer till den kritik Brock framför gentemot orättfärdiga sy-
stem, krig och lidande, så förläggs också ett stort ansvar på människan. 
Människor skall motsätta sig ondska, organisera motstånd, protestera, avslö-
ja och aktivt engagera sig. Brock beskriver ondska som orsakat av destrukti-
va relationer, social organisering och ideologiska system. Andra teologer och 
filosofer har påpekat att Brock genom sin framställning av eros som en icke-
konstruerad och entydigt god metafor, inte förmår att visa hur ”övergången” 
egentligen blir möjlig.468 Dessa teologer/filosofer hävdar att man aldrig kan 
argumentera utifrån entydighet, eftersom tillvaron inte är antingen ond eller 
god. Detta är något Brock själv hävdar, i synnerhet i senare texter. Men i 
”övergången” finns det ett glapp. Teologen Elisabeth Moltmann-Wendel 
pekar på aspekter som relaterar till detta glapp. Hon anser att många feminis-
tiska teologer inte lämnar tillräckligt utrymme för ångest i sin teologi. Hon 
framhåller en gudsövergivenhet som inte kan tolkas bort och en mörk sida i 
tillvaron som inte kan harmoniseras bort.469 Rita Nakashima Brock bortser 
dock inte från de mörka sidorna av tillvaron. Jag har visat att det personliga 
lidandet och ångesten en framskjuten plats, inte minst i hennes och Parkers 
bok Proverbs of Ashes.  

Det som är intressant i Moltmann-Wendels kritik, är det som relaterar till 
”övergången”. I Brocks ”övergång” utelämnas lidandet, ångesten och guds-
övergivenheten. Detta sker, enligt min tolkning, för att Brock inte visar hur 
Gud påverkas av lidande och död, inte heller visar hur människor i lidande 
och död kan relatera till Gud som den andre. Korset innebär inget frälsande 
för Brock. Det står snarast som illustration och faktum på den ondska och 
det lidande som kan och skall bekämpas i historien. Brocks gudsbild medför 

                                                                                                                             
deras relationer, samtidigt som det omöjliggör att Brock kan tala om Guds frihet. Marsh: 
Christ in Focus, s. 157f. 
466 Detta tangerar filosofiska resonemang som bland annat utvecklats av den svenska teologen 
Jayne Svenungsson i Svenungsson, Jayne: Guds återkomst: En studie av gudsbegreppet inom 
postmodern filosofi.  
467 Jfr avsnittet ”Gudsbild och antropologi” ovan. 
468 Faber och Miller ser orsaker till detta i Brocks entydiga och stabila beskrivning av eros. Se 
not 382–384 ovan. 
469 Moltmann Wendel, Elisabeth: ”The Scandal of the Cross”, i Tesfai (red.): The Scandal of a 
Crucified World, s. 92. Även Sarah Coakley hävdar att sårbarheten ofta är frånvarande i 
feministisk teologi som därmed misslyckas med att behandla ämnen som lidande och självut-
givande, utan att hamna i offerterminologi. Coakley: ”Kenosis and Subversion”, s. 106. 
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också att skuld och existentiell ångest måste lösas relationellt mellan männi-
skor här och nu. I dessa relationer finns visserligen Gud närvarande, men det 
finns inget tolkningsutrymme för att människor skulle kunna möta Gud med 
sin ångest och oro. Det finns inte utrymme att förstå och benämna den egna 
ondskan och smärtan i relation till Gud. I det som rör övergångar från och i 
brokenheartedness, den ondska och det våld människor erfar i sina egna liv, 
har Gud ingen plats i Brocks teologi. Visserligen beskriver hon den konfron-
terande närvaron, det gudomliga som vittne och som det som ger kraft att 
överleva inför våld. Men det gudomliga är inte indraget i själva övergången. 
Gud kan inget göra med förblivande brokenheartedness. Människor måste 
leva med det, försonas mitt i det tvetydiga livet.  

Brock följer upp sin kritik i kristologi och soteriologi. Ensamma hjältar 
kan inte frälsa. Lidande och död krävs inte för frälsning och försoning. 
Brock konstruerar en kristologi som är konsistent gentemot hennes relatio-
nella grundsyn. Den är konsistent i förhållande till hennes kritik av dikoto-
mier mellan människa–gud, immanens–transcendens, samt hennes kritik av 
ensidig makt och individuella lösningar. Christa/Community är en relationell 
verklighet, något människor i relation till andra kan delta i, förstärka och 
manifestera. Utifrån sin relationella och processuella grundförståelse kan 
Brock inte heller bejaka det partikulärt unika, att något extraordinärt inträffar 
för en person vid ett specifikt tillfälle. Detta är följdriktigt utifrån hennes 
grundläggande relationella perspektiv. Samtidigt avslöjar detta entydiga 
beskrivningar av hur tillvaron är hos Brock. Utifrån dessa beskrivningar, 
anser Brock, liksom Hampson fast på andra grunder, att det är omöjligt att 
bejaka partikulärt frälsande händelser. Det är också inkonsekvent att Brock 
så snabbt avvisar andra möjliga tolkningar. Detta ger henne ett tolknings-
företräde hon i andra sammanhang avvisar.  

Utifrån sin kritik av dikotomier mellan Gud och människa, ont och gott, 
frälsning som något immanent och hinsides, individuellt och kollektivt, 
andligt och kroppsligt, följer Brock upp sin tidigare kritik. Brocks för-
soningsteologi, ”övergången”, handlar i första hand om konkreta helande 
miljöer. Hon framhåller Guds närvaro och nåd som samverkande med 
mänskliga ansträngningar. Hon förbinder andligt och kroppsligt, individuellt 
och kollektivt. Hon framhåller livet och sammanhang här och nu. Hon 
betonar vikten av frälsande miljöer – trygga rum där man ”lyssnar varandra 
till talande”. Offren för våld och övergrepp står alltid i centrum. Därmed inte 
sagt att människor är antingen offer eller förövare. Ofta är man både och.  

Brocks avvisande av föreställningar om Jesu frälsande korsdöd återspeg-
lar hennes motvilja mot att beskriva ondskan som något bortom mellan-
mänskliga relationer här och nu. Detta avspeglar också att hon ser korset 
som en symbol som har makt att befästa våld och trauma, legitimera korståg, 
massmord och krig. Det återspeglar även det hon framhåller som konsekven-
ser av kristen försoningsteologi. Men det avslöjar också en entydig och 
universalistisk skildring av offer. Inför offer för våld och lidande, anser Rita 
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Nakashima Brock att det är nödvändigt att avvisa korset som frälsande. När 
hon beskriver offer så, gör hon det som om ”offer” vore en entydig grupp. 
Speciellt med tanke på att Brock i andra sammanhang kritiserar dikotomier 
mellan offer och förövare blir detta inkonsekvent.  

För Brock är det inte heller möjligt att tro att uppståndelsen innebär evigt 
liv eller ett liv bortom det jordiska. Utifrån sin kritik av dikotomier mellan 
kropp–själ, jordiskt–himmelskt, framhåller hon att uppståndelse och paradis 
signifierar livet här och nu. Detta är följdriktigt utifrån hennes kritik av hur 
kärlek har framställts som distansierad, hur det kommande livet har premie-
rats framför det innevarande, hur renhet och oskuldsfullhet har framställts 
som ideal att eftersträva. Samtidigt anser jag att Brock genom sitt avvisande 
av möjligt liv bortom detta inte förbinder de dikotomier hon säger sig kritise-
ra. Hon avvisar helt enkelt alternativet. Det finns inget mer än den här värl-
den. Det finns inget både/och eller ”interstitial integrity” när det kommer till 
tolkningar av jordiskt-himmelskt.  

Frågeställningar till modellen från – övergång – till  
I anslutning till den försoningsteologiska modellen i kapitel 1 sammanställde 
jag ett antal frågor som ofta återkommer inom feministteologisk diskussion. 
Både Daphne Hampson Rita Nakashima Brock ifrågasätter enkla övergångar 
från–till. Jag har redovisat att Daphne Hampson snarast föreslår ett antal 
förhållningssätt när hon skildrar sin teism och det som här beskrivs som 
hennes försoningsteologi. För Rita Nakashima Brock handlar övergången 
om möjligheten att hålla ihop livet, finna vägar till överlevnad mitt i det 
tvetydiga livet. Hon föreslår ett antal strategier eller verktyg för försonings- 
och förlåtelseprocesser. Här sammanfattas kortfattat de svar jag anser att 
Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock ger på några av de frågor som 
ställdes till modellen i kapitel 1.  

Vad möjliggör övergången?  
För Daphne Hampson är det ett nytt förhållningssätt kännetecknat av med-
lidande och inlyssnande som möjliggör helande och försoning (förstådd som 
återupprättade relationer, fred och harmoni). Hon menar att det i medvetan-
dehöjande grupper, vad jag vill beskriva som praktiska försoningsmiljöer, 
också skall finnas utrymme att benämna och berätta om svårigheter och 
lidanden. Hon kan också framhålla vikten av praktiskt engagemang och 
refererar exempelvis till sitt eget arbete med chilenska fängslade kvinnor.470 
Framför allt är det en förändrad gudsförståelse som möjliggör ”övergångar”. 
Gud skall tolkas som en del av alltet och som något människor har tillgång 
till.  
                               
470 Hampson: After Christianity, s. 70. 
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Hos Brock finns ett antal strategier som möjliggör vägar till helande och 
försoning. Dessa har jag sammanfattat som avvisad oskyldighet, delad makt, 
ansvar, hela sanningen, farliga minnen, relationell Kristologi, omfamnat 
lidande, nåd, omsorg, att minnas och vittna, motstånd och medvetenhet. 
Brocks försoningsteologi handlar oftast om konkreta helande miljöer. Teolo-
gin är praxisinriktad och hon utgår från konkreta fall, arbete bland barn 
utsatta för övergrepp eller kvinnor som lämnat prostitutionen. När det gäller 
förändringar, ”övergångar” av större skeenden som orättfärdiga samhälls-
system, så krävs det medvetenhet och kritik, ett pågående arbete mot större 
fred och rättvisa.  

Vilken roll har Jesus i övergången? 
För Hampson är Jesus en vanlig människa och hon fäster ingen unik vikt vid 
Jesus. Jesus, liksom många andra människor, levde troligen nära Gud, ge-
staltade ett antal förhållningssätt som kunde bidra till människors växt och 
helande. Men det kan andra också, så att säga. Brock argumenterar för att 
Jesus var en del av Christa/Community som är en relationell verklighet, 
något människor i relation till andra kan delta i, förstärka och manifestera. 
Jesus var en del i den gudomliga relationella närvaro och nåd som är inkar-
nerad i varje människas hjärta och som uttrycks när människor hjärta till 
hjärta, vågar förbindelse och ansvar. Brock betonar att ingen ensam hjälte 
kan frälsa. Övergångar förutsätter relationer. Jesus skall därför inte framstäl-
las som unik. Han var en del i Christa/Community och har i Brocks teologi 
funktionen av att vara ett synligt uttryck för Christa/Community. Hon kan 
också uttrycka det som att Jesus riskerade mycket för den kärlek han var 
driven av.  

Hur beskrivs korset? 
Både Hampson och Brock avvisar korset som frälsande. För båda står korset 
som ett uttryck för det våld och lidande människor är benägna till. Korset är 
ett tortyrredskap, i Brocks terminologi något att sörja och minnas, inte hylla. 
Korset är ett uttryck för tillvarons och människors brokenheartedness. Kor-
set är också en symbol som befäster våld och trauma. Båda bejakar att Jesus 
med all sannolikhet dödades på ett kors, men att denna historiska händelse 
inte innebär något frälsande.  

Är korset illustrerande eller konstituerande?  
Varken Hampson eller Brock fäster någon frälsande betydelse vid korset, 
varken Jesu korsdöd eller tolkningar av korset i vidare bemärkelse som 
uttryck för lidande. I deras teologier står korset snarast som en illustration 
över det våld och lidande människor är benägna till. Det fungerar också 
konstituerande genom att det bidrar till att förstärka våld och lidande. 
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Varför dödades Jesus?  
Enligt både Hampson och Brock dog Jesus som en konsekvens av historiska 
omständigheter. Den romerska makten verkställde korsfästelsen. Brock anser 
också att Jesus dödades för att han motsatte sig den dominerande makten. 
Jesus tog en risk när han trotsade makten och kämpade för kärlek, rättvisa 
och gemenskap. 

Vem är Gud?  
Daphne Hampson beskriver Gud som en dimension av tillvaron. Gud är en 
allomfattande andlig dimension som människan har tillgång till. Hon beskri-
ver Gud snarast i idealistiska termer, som en mental sfär. I sina gudsbeskriv-
ningar glider Hampson mellan en teistisk och en panenteistisk gudsbild. 
Samtidigt är Hampsons Gud inte indragen i det materiella, förkroppsligade, 
utan framställs transcendent. Detta får till konsekvens att just ”teism”, trots 
att det är en speciell form av den, bäst klargör Hampsons gudsbild.  

Rita Nakashima Brock är otydlig i om Gud är något annat än mellan-
mänskliga relationer. För Brock är Gud inkarnerad i människors hjärtan och 
i relationer och är den erotiska kraft som förenar människor med varandra. 
Hennes gudsbild framställs processuellt och immanent. Brock glider snarast 
mellan en panteistisk och en panenteistisk gudstro. Samtidigt finns det 
öppningar för Guds transcendens, vilket gör att panenteism, trots allt, bäst 
beskriver hennes gudsbild.  

I deras respektive gudstolkningar förlägger Hampson en transcendens till 
subjektet. Hon utgår från människans medvetande och beskriver en ”öppen-
het inför det som är mer”. Detta gör att Hampsons gudsbegrepp kan tolkas 
som vertikalt. Brock har i jämförelse med Hampson ett mer horisontellt 
gudsbegrepp. Hon öppnar upp för transcendens, även om det inte är något 
hon utvecklar närmare. Brock förlägger den i så fall till relationer mellan 
människor.  

Varken Hampson eller Brock visar hur Gud påverkas av lidande, inte hel-
ler visar de tydligt hur Gud agerar i lidande och det som här har beskrivs 
som ”övergångar”. Brock beskriver visserligen Gud som ”närvaro” och som 
den som tillsammans med människor motstår ondska och lidande. Då ingen 
av teologerna framställer Gud personligt, blir det otydligt huruvida det är 
möjligt att ha en personlig relation till Gud.  

Hur agerar Gud i övergången?  
Gud har inget med korsfästelsen att göra, varken hos Hampson eller hos 
Brock. Det är den romerska makten som var ansvarig för Jesu död. För båda 
teologerna står Gud på livets sida och kan snarast tolkas som den som bistår 
människor att motsätta sig ondska, lidande och förtryck. Gud har inget med 
mörkret att göra, i alla fall inte med Jesu död.  
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Vilken roll spelar människan i övergången?  
Hampson beskriver Gud som en dimension av tillvaron, Brock beskriver 
Gud som intimt relaterad till människa och värld. Brock framhåller Guds 
närvaro och nåd som samverkande med mänskliga strävanden. Den gudom-
liga närvaron uttrycks i relationer. Hampson framhåller vikten av att männi-
skor kommer i kontakt med den gudomliga kraften så att de kan motsätta sig 
ondska. För båda teologerna har människan ett stort ansvar när det kommer 
till möjliggörande av ”övergångar”.  

Var sker övergången?  
Varken Brock eller Hampson anser att övergången skall tolkas partikulärt, 
varken när det handlar om Guds handlande i Jesus eller den försoning, 
”övergång”, som människor bör delta i. Hampson avvisar alla föreställningar 
om unika partikulära ingripanden. Guds kärlek och kraft är överallt pågående 
och tillgänglig för alla människor, i alla tider. För Brock är försoning en 
process, ett pågående, något icke-partikulärt som upprepas i olika kontexter, 
vid olika tider. Det finns ingen ”färdig” försoning som människan kan tilläg-
na sig. Försoning är något människan aktivt skall delta i.  

Hur beskrivs ”från”?  
Hampson tar sin utgångspunkt i det hon beskriver som patriarkatets kon-
sekvenser och konsekvenser av patriarkala tolkningar av kristen tro. Hon 
redogör för kvinnors andliga, sociala, psykologiska och politiska underord-
ning och alienation i kristen tro och tradition. Hon talar om förtryck av såväl 
kvinnor som jorden. Hos Hampson beskrivs ”från” med hjälp av en rad 
feministiska teorier. Brock beskriver förtryck av barn och kvinnor och lyfter 
särskilt fram offer för våld och övergrepp. Hon, liksom Hampson, använder 
olika teorier för att beskriva orsakerna till lidande och övergrepp. För ingen 
av teologerna beskrivs ”från” som en avgränsat andlig fråga. Det handlar om 
förtryck och övergrepp, marginalisering och exkludering, att vara ”den 
Andre”. Hos Brock handlar det likaså om psykologisk övergivenhet och 
inkapslade trauman, existentiell ensamhet. Hos Hampson framhålls den 
andliga utarmning många kvinnor lider av. Brock betonar också starkare än 
Hampson, det strukturella, politiska förtrycket och marginaliseringen, orsa-
kat av nationell tillhörighet, klasstillhörighet och könstillhörighet.  

Hur beskrivs människan?  
Både Hampson och Brock har en i grunden positiv människosyn, även om 
Brock framhåller människans sårbarhet och möjlighet till det onda. Båda 
teologerna avvisar föreställningar om att synd följer med födelsen eller är 
något som genomsyrar hela existensen. Hampson använder syndbegreppet i 
begränsad bemärkelse och då som ett av andra möjliga begrepp för sexism 
och strukturellt förtryck. Hampson utgår från feministiska teorier för att 
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beskriva patriarkatet och förklara orsaker till människors lidande. Brock 
beskriver synd i termer av brokenheart och han och hävdar att synd är en 
konsekvens av människans relationalitet och sårbarhet. Orsaker till förtryck, 
våld och ondska står att finna i såväl mellanmänskliga relationer, sociala 
system, ekonomiska strukturer, uppfostran och religiösa system. Dessa 
underbygger och förstärker auktoritär maktutövning och orättvisa. Jag menar 
att Brock har en en social arvsyndslära.  

Hur beskrivs ”till”?  
För både Hampson och Brock är ”till” något som kan bli verkligt här och nu. 
Brock framhåller att detta ”till” är tvetydigt och innefattar svårlösbara kon-
flikter och olösbara sorger. För Brock skall inte Jesu uppståndelse tolkas 
partikulärt och oberoende av människors erfarenheter och relationer. Upp-
ståndelsen innebär inte heller evigt liv eller ett liv bortom det jordiska. Brock 
hävdar att uppståndelse och paradis signifierar livet här på jorden. Ingen av 
teologerna framställer ”till” i någon fullkomlig mening, även om Hampson 
är mer optimistisk. För Brock skall livet hanteras mitt i sin tvetydighet. 
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5. Hampsons och Brocks förutsättningar 

I detta kapitel belyses den tredje frågeställningen: Hur skiljer sig Hampson 
och Brock från varandra vad gäller förutsättningar för försoningsteologi? 
Den övergripande tematiken i detta kapitel är kristen identitet och förso-
ningsteologi. Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock kommer till olika 
slutsatser kring huruvida kristen tro kan bejakas. I detta kapitel undersöks 
grunder på vilka Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock utformar sin 
försoningsteologi. Som framgått i inledningskapitlet är analyspunkterna 
troslärouppfattning och subjektsförståelse. Jag avser även att belysa deras 
kunskapssyn.  

I kapitel 1 framhöll jag olika synsätt på vad som kännetecknar en kristen 
troslära. Många teologer anger korset som konstituerande för kristen tro och 
andra menar tvärtom, att korset befäster våld och trauma, allt det som kristen 
tro inte står för. Korset kan onekligen beskrivas som en ”stötesten”.471 Det 
finns också en rad teologer som hävdar att kristen tro och tradition aldrig har 
varit entydig. Man har inte heller varit överens om vad som konstituerar 
kristen tro. För Hampson kan kristen tro inte vara befriande för kvinnor. För 
Brock kan kristen tro vara befriande för kvinnor.  

Daphne Hampson 
Daphne Hampson arbetade intensivt under 1970-talet för kvinnors rätt att 
vigas till präster i Church of England. Så småningom kom hon fram till att 
det var omöjligt att förbli feminist och kristen. Detta för att en kristen per-
son, i Hampsons tolkning, befinner sig i en heteronom (och sexistisk) situa-
tion. Hennes huvudargumentation kan sammanställas enligt följande: 

 
• En feminist är med nödvändighet autonom 
• Som kristen är man icke-autonom och befinner sig i en hete-

ronom relation 
• En feminist kan inte vara kristen 

 
Hampsons slutsatser i denna fråga har ofta använts som underlag för kritik 
mot henne. Man har framhållit att hon eftersträvar en autonom och därmed 
                               
471 Bibeln 1 Kor 1:23f. 
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omöjligt modern subjektsuppfattning.472 Jag har visat att Daphne Hampson 
betonar vikten av sammanhang, relationer och ansvarstagande. Hon fram-
ställer självet relationellt. Autonomi innebär frihet, bemyndigande, att inte 
ge upp sin auktoritet. Själv kallar sig Daphne Hampson post-kristen, efter-
som hon ser kristendomen som den historiska kontext i vilken hennes reli-
giösa ståndpunkt formats och post-kristen för att hon inte tror på unika 
händelser; att Gud kan relatera på ett särskilt sätt vid en särskilt tid, till en 
särskild person och för att hon inte tror att kristendomen kan fungera befri-
ande för kvinnor.473  

Kunskapsteoretiska argument 
Daphne Hampson baserar mycket av sin analys på det hon ser som självklar-
heter efter upplysningen.474 Hon anser att det sedan Immanuel Kants dagar är 
självklart att naturen och historien skall tolkas utifrån en immanent kausali-
tetsförståelse. Hon anser att det är omöjligt att tro på engångshändelser som 
uppståndelsen eller att det skulle finnas något unikt med Jesus. Hon kritise-
rar därmed föreställningar om att det skett avbrott eller ingripanden i de 
kausala sambanden i historien. Hon anser att den kristna trons uppenbarelse-
anspråk är oförenligt med en modern världsbild. Kristna föreställningar om 
partikulära händelser eller att något extraordinärt inträffade med Jesus från 
Nasaret blir därför problematiska. Att förhålla sig till denna partikularitet är 
inte bara kunskapsteoretiskt problematiskt, utan också problematiskt av 
feministiska (etiska) skäl. Daphne Hampson anser nämligen att det sedan 
upplysningen också är väsentligt att visa tilltro till människans självbestäm-
mande, auktoritet, frihet och möjlighet att använda sitt förnuft.475  

För Daphne Hampson skall teologi överensstämma med fakta.476 Hon ar-
gumenterar med i huvudsak rationella argument, i den meningen att teolo-
giska tolkningar görs sannolika genom vetenskapliga sannolikhetsresone-

                               
472 Teologen Janet Martin Soskice hävdar att Hampsons argumentation om autonomi inte tar 
tillräcklig hänsyn till poststrukturalistiska insikter. Soskice menar att vi idag förstår oss själva 
primärt som lingvistiska och sociala skapelser. Vi lär genom språket. Soskice diskuterar 
spänningar mellan det hon beskriver som ”postmodern feminism” och ”upplysnings-
feminism” i Soskice: ”Response: Janet Martin Soskice”, i Hampson (red.): Swallowing a 
Fishbone?, s. 127. Teologen Nicola Slee anser att Hampson inte tillräckligt betonar det 
relationella perspektivet, inte heller nog mycket sambandet mellan autonomi och ”den andre”. 
Slee, Nicola: ”Response: Nicola Slee”, i Hampson (red.): Swallowing a Fishbone?, s. 131. 
473 Hampson: Theology and Feminism, s. 42. 
474 Upplysningens genombrott under 1700-talet förstås här som ett paradigm där föreställ-
ningar, värderingar, principer och fakta skapade en bild av världen och ett sätt att tänka den. 
Detta innefattade föreställningar om förnuft, empiri, vetenskap, universalism, framgång, 
individualism, tolerans, frihet, sekularism samt en uniform syn på människan. Hamilton: ”The 
Enlightenment and the Birth of Social Science”, ss. 21–24. 
475 Hampson: Swallowing a Fishbone?, s. 1. 
476 Hampson: After Christianity, s. 230. 
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mang.477 Hon bejakar en i grunden empirisk-naturvetenskaplig syn på till-
varon.478 Det kan inte ske avbrott i kausalsammanhangen och de religiösa 
företeelser hon själv beskriver bryter inte mot dessa. Hon hävdar visserligen 
att mycket fortfarande är oupptäckt kunskap, men håller fast vid sin syn på 
kausala skeenden.479 

I sin egen teologi argumenterar Hampson med hjälp av empiriska belägg, 
exempelvis när hon hävdar att bön och helande kan fungera. Hon eftersträvar 
då i den meningen kognitiva uppfattningar. Teologin skall kunna säga något 
sant om hur verkligheten är beskaffad. I sina gudsbeskrivningar glider hon 
mellan mer realistiska beskrivningar av Gud, som när hon vill uttrycka att 
det finns belägg för att det existerar en ”annan dimension av tillvaron”, 
vilken hon benämner som Gud,480 och när hon värjer sig mot möjligheten att 
ha kunskap om Gud. Hon kan även argumentera närmast spekulativt när hon 
framhåller egna och andras erfarenheter av övernaturliga ”sammanträffan-
den” som exempelvis telepati.481 I sådana troserfarenheter föreligger inte 
samma behov av empirisk prövbarhet. Detta anser jag vara en glidning i 
Hampsons argumentation. Daphne Hampsons teologi blir emellanåt spekula-
tiv och svarar då inte upp mot hennes egna krav på etiska och empiriskt-
naturvetenskapliga kriterier.  

Daphne Hampson argumenterar också med hjälp av etiska argument. När 
hon belägger dessa argument framhåller hon att det kristna symbolsystemet 
fungerar förtryckande, för kvinnor i synnerhet. Detta förtryck beskriver hon 
som en ”teodicé-problematik” som uppstår när kvinnor håller fast vid den 
kristna teologin. Hon ifrågasätter hur kvinnor kan hålla fast vid den kristna 
tron då den är och har varit förtryckande för dem.482 När Daphne Hampson 
framhåller språket och hur det uppfattas, vilken auktoritet det tillmäts i den 
(kristna) gemenskapen osv., är det sålunda den etiska argumentationen som 
står i förgrunden. Det intressanta för Hampson är då de etiska konsekvenser 
teologiska tolkningar får. Gentemot feministiska teologer som knyter an till 
poststrukturalistisk teoribildning, framhåller Hampson att dessa teorier 
visserligen kan hjälpa feminister att göra olika textläsningar, men poängterar 

                               
477 Jfr Bråkenhielm: Carl Reinhold: Filosofiska livsåskådningar, ss. 129–131. 
478 Om naturvetenskapens gränser blir verklighetens gränser kan detta kallas för empiristiskt-
naturvetenskapliga tolkningar, se Hemberg, Jarl & Holte, Ragnar & Jeffner, Anders: Männi-
skan och Gud, ss. 14–19. Utifrån Anders Jeffners kriterier kan man säga att Hampson efter-
strävar en teologiförståelse som är logiskt motsägelsefri, teologin skall vara förenlig med 
vetenskapen, även den empiriskt arbetande vetenskapen samt prövas utifrån etiska kriterier. 
Jfr Ekstrand, Thomas & Södling, Maria: ”Upplyst oförmåga”, i Bråkenhielm (red.): Nya 
vägar i teologin: Festskrift till Anders Jeffner, s. 117f. Jfr även kapitel 1 ovan, ”Studium av 
teologiska tolkningar.” 
479 Hampson: After Christianity, s. 25. 
480 Hampson: ”After Christianity”, s. 215. 
481 Hampson: After Christianity, s. 226f. 
482 ”How can God be seen to be good when one considers what history has been, and what it 
has meant for women that God has been conceived in primarily male terms?” Hampson: 
Theology and Feminism, s. 11. 
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att kristendomen inte består i ett antal olika textläsningar. Kristendomen 
reser sanningsanspråk.483  

Troslärouppfattning  
Enligt Daphne Hampson konstitueras en kristen troslära av tron på Jesus som 
unik där uppenbarelseanspråk knyts till Jesus. Kristna kan inte endast hänvi-
sa till Jesu budskap utan måste ha ett budskap om Jesus.484 Detta ”budskap 
om Jesus” sammanfattar Hampsons syn på vad en autentiskt kristen troslära 
som minst måste innefatta. Budskapet om Jesus hör således samman med 
den kristna uppenbarelsen, de uppenbarelseanspråk som knyts till Jesus. För 
Hampson består innehållet i denna uppenbarelse i ny kunskap som kristna 
människor i någon mening alltid betraktar som sann. Hon menar att uppen-
barelsen i kristen tro förmedlas genom Jesus. Jesus är både den som bringar 
uppenbarelsen och den som själv är uppenbarelsen.485 Min uppfattning är att 
Daphne Hampson har en s.k. propositionell syn på den kristna uppenbarelse-
tanken. Uppenbarelsen består i påståenden, om en för människor delvis 
oåtkomlig verklighet.486 Problemet med den kristna uppenbarelsen, för 
Hampson, är föreställningen om en unik uppenbarelse över huvud taget, 
likaså föreställningar om hur förmedlingen av den sker, nämligen genom 
Jesus, liksom själva innehållet i uppenbarelsen. Både det Hampson ser som 
problematiskt med förmedlingen genom den unika manliga gudsrepresentan-
ten Jesus och innehållet i uppenbarelsen har jag redovisat i kapitel 3.  

Gentemot den autentiskt kristna trosläran, som karakteriseras av ett ”bud-
skap om Jesus”, framhåller Daphne Hampson det jag här vill beskriva som 
rimlighetskriterier. Dels argumenterar hon med etiska argument gentemot 
den auktoritet hon menar knyts till en historisk händelse och person, till 
uppenbarelsen, till Gud, traditionen och kyrkan. Hampson anser att männi-
skor som bejakar kristen tro måste förlägga sin auktoritet utanför sig själva. 
De måste ge upp sin autonomi. Detta är för Hampson omöjligt att bejaka av 
etiska skäl. Dels argumenterar hon med kunskapsteoretiska argument gent-
emot att partikulära händelser reser universella anspråk. Hampson är väl 
medveten om olika teologiska uppfattningar och kritiserar olika kristologier 
och soteriologier, likaså olika försoningsläror. För Hampson kännetecknas 
dock autentiskt kristna läror av att uppenbarelseanspråk knyts till en partiku-
lär historisk händelse.  

                               
483 Hampson: ”Response: Daphne Hampson”, s. 118. 
484 ”Christians do not simply preach Jesus’ message, but a message about Jesus.” Hampson: 
”On Autonomy and Heteronomy”, s. 6. 
485 Hampson: ”On Autonomy and Heteronomy”, s. 5f. 
486 Angående propositionell och icke-propositionell uppenbarelsesyn, se Grenholm:  
Moderskap och kärlek, s. 83. Den propositionella synen kontrasteras av en icke-propositionell 
där det som uttrycks i uppenbarelsen inte på något direkt sätt återspeglar en gudomlig verk-
lighet. Den består inte av påståenden, men förmedlas genom påståenden, s. 84. 
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Daphne Hampsons argumentation följer två huvudspår:  
 

1. Hon argumenterar mot att partikulära historiska händelser till-
skrivs universell betydelse med kunskapsteoretiska argument.  

2. Hon argumenterar mot heteronomi, med etiska argument.  
 

Båda dessa argument kan med Anders Jeffners terminologi beskrivas som 
rimlighetskriterier.487 En rad teologer kritiserar Daphne Hampson för att ha 
en statisk troslärouppfattning och för att varken inse att uppenbarelsen 
betraktas som en kontinuerlig process i kristen tro eller att kristen teologi 
kan förändras.488 Kritiken riktar sig såväl mot hennes autenticitetskriterier 
som mot hennes rimlighetskriterier. I kritiken görs dock inte dessa distink-
tioner, inte heller distinktioner mellan hennes rimlighetskriterier, vilket jag 
menar får konsekvenser för kritikens relevans.489  

Daphne Hampson kritiseras för att ha ett för snävt perspektiv på det au-
tentiskt kristna och för att i det som beskrivs som kunskapsteoretiska rimlig-
hetskriterier ha en för statisk argumentation. Den brittiska teologen Ursula 
King kritiserar exempelvis Hampsons autenticitetskriterier. King anser inte 
att Hampson besvarar frågan om vad som kommer efter kristendomen, utan 
endast bygger på ett partikulärt, konkret perspektiv som inte tar hänsyn till 
den kristna universalismen.490 Daphne Hampson bemöter den typen av kritik 
med att hon visst inser att kristen tro kan förändras och att hon inte har en 
statisk syn på kristen tro, men anför som minimikriterium att kristna måste 
ha ett budskap om Jesus.491 Teologen Julie Hopkins argumenterar också mot 
det hon beskriver som Hampsons statiska syn på kristen identitet och kristo-
login som konstituerande för kristen tro. Hopkins anser att det i stället krävs 
en fortsatt bearbetning av språk och symboler.492 Hopkins anser att NT 
innehåller en mångfald av kristologier och att den kristna traditionen är 
konfliktfylld. Frågan som ställts till Hampson är också varför man inte kan 
                               
487 Jfr kapitel 1 ovan, ”Troslärouppfattning”. 
488 Collier, Diane M. & Sawyer, Deborah F.: ”From Isolation to Integration? New Directions 
in Gender and Religion”, i Sawyer m.fl. (red.): Is There a Future for Feminist Theology?, s. 
14 och Page, Ruth: ”Has Feminist Theology a Viable Long-Term Future?”, i Sawyer m.fl. 
(red.): Is There a Future for Feminist Theology?, s. 196. Hampson citerar exempelvis Sam 
Wells som har kritiserat henne för att bortse från att kristna inte primärt refererar bakåt i 
historien utan framåt. Hampson replikerar i Hampson, Daphne: ”Sources and the Relationship 
to Tradition: What Daphne Hampson is Supposed to Hold (and What She in Fact Holds)”, 
Feminist Theology 3 (1993), ss. 27–29. 
489 Jfr Anders Jeffner som menar att dessa kriterier ofta sammanblandas i teologiska arbeten. 
Jeffner: Kriterien christlicher Glaubenslehre, s. 22. Här menar jag att kriterierna samman-
blandas i kritik av Hampson. 
490 King: ”Feminist Theologies in Contemporary Contexts”, s. 110. 
491 I ”Sources and the Relationship to Tradition”, ss. 26–30 ger Hampson respons till den här 
typen av kritik. Här använder hon argumentet ”unik”, att det för kristna måste ha funnits något 
unikt med Jesus. ”Budskap om Jesus” utvecklar hon framför allt i ”On Autonomy and Hete-
ronomy”.  
492 Hopkins, Julie: Towards a Feminist Christology, s. 67. 
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betrakta de kristna källorna som omtolkningsbara.493 Svaret på detta återfinns 
i Hampsons syn på autenticitet. En kristen tro och tradition förutsätter hete-
ronomi, att människor förlägger sin auktoritet ”utanför” sig själva. Utifrån en 
sådan ”struktur”, blir det inte intressant för Hampson att bidra med nya 
tolkningar av kristen tro.  

Kunskapsteoretiska rimlighetsargument 
När Hampson argumenterar med kunskapsteoretiska rimlighetsargument mot 
att partikulära händelser tillskrivs universell betydelse, framhåller hon vikten 
av att bejaka kausala händelseförlopp. 

It has become impossible to think that there could be divine interventions in 
the causal nexus of nature or of history. Post-Enlightenement thought does 
not allow that there could be a unique person (unique that is to say in kind – 
if only uniquely related to God, as opposed to the ’uniqueness’ which we all 
exhibit).494  

 
Gentemot Hampsons kunskapsteoretiska rimlighetskriterier hävdar teologen 
Janet Martin Soskice att det finns mycken filosofisk litteratur som visar att 
naturen inte är ett stängt system eller ett avslutat kausalt skeende.495 Denna 
kritik besvarar Hampson med argument hämtade från kvantteorier, att såda-
na teorier inte gör slumpmässiga unika händelser möjliga.496 Soskice argu-
menterar utifrån egna erfarenheter av det gudomliga och utifrån att symboler 
kan förändras. Hon menar att människor är symbolanvändande varelser. Att 
tala och skriva språk är att delta i den symboliska ordningen. Soskice fram-
håller att människor inte kan leva utan symboler. Symboler varierar och kan 
förändras. Detta menar hon att Hampson inte bejakat.497 Hampson hävdar att 
hon är väl medveten om att symboler kan förändras, men att problemet för 
feminister är att kristendomens hela kontext är patriarkal. En omtolkning av 
samtliga dessa symboler ser hon som omöjlig.498  

Andra feministiska teologer gör försök att bemöta Hampsons kunskaps-
teoretiska rimlighetskriterier genom att påstå att det skett ett epistemologiskt 
skifte i det västerländska tänkandet där sanning inte längre uppfattas som 
något som objektivt kan prövas mot en empirisk verklighet eller med hjälp 
av logiken.499 Hampson kritiseras för att vara realist, och för att förespråka en 
alltför snäv syn på kristen tro, även för att ha en snäv och ensidig kunskaps-

                               
493 Clack: ”Shaping Feminist Theology: A Pragmatic Approach?”, s. 259. 
494 Hampson: ”Theological Integrity”, s. 50. 
495 Soskice: ”Turning the Symbols”, s. 22. 
496 Hampson: ”Response: Daphne Hampson”, s. 113f. 
497 Soskice: ”Turning the Symbols”, ss. 22–27. 
498 Hampson: ”Response: Daphne Hampson”, s. 116. 
499 Hopkins: ”Radical Passion”, s. 68f. 
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syn.500 Rosemary Radford Ruether hävdar exempelvis att Hampsons syn på 
kristendomens sanningsanspråk är fundamentalistisk.501  

Etiska rimlighetsargument 
Jag anser att Daphne Hampsons huvudkritik är riktad gentemot det hon 
bedömer som makten i det kristna symbolsystemet och bibeltexten. Hur detta 
tar sig till uttryck för i synnerhet kvinnor, har jag redovisat i kapitel 3. Efter-
som detta är hennes huvudkritik, enligt min bedömning, framstår heterono-
mi-spåret som det mest centrala i hennes argumentation.502 Hampson anser 
att bibeln är patriarkal, att den återger en patriarkal historia och att bibelns 
bild- och språkbruk fortsätter att influera nutida läsare.503 Detta medför 
heteronomi. Hampson anser att problemet blir särskilt stort eftersom bibeln 
tolkas som inspirerad av Gud. Hon anser också att de patriarkala, sexistiska 
texterna och berättelserna påverkar nutida läsare på ett undermedvetet plan. 
Hon poängterar exempelvis att det inte är ”neutralt” att läsa dessa berättelser 
för barn.504 Texternas symbolsammanhang påverkar läsarna och lyssnarna av 
texterna. Det är problematiskt att lyssna till berättelser där kvinnor har en 
underordnad roll i sakrala sammanhang. Problemet är detsamma oavsett om 
uttolkningar är konservativa eller liberala, eftersom samma texter uttolkas. 
Hampsons poäng är att oavsett tolkningsstrategi så kvarstår berättelserna rent 
faktiskt, läses i sakrala sammanhang osv. Hampson kan inte heller, på grund 
av sin förståelse av kristendomens uppenbarelseanspråk och historicitet, se 
texterna som omtolkningsbara och poängterar att de har skadat kvinnor.505 

Gentemot denna heteronomi argumenterar Hampson med etiska rimlig-
hetskriterier.506 Kritiken mot Hampson är dock oftast riktad mot hennes 
                               
500 Se exempelvis West: ”Justification by Gender”, s. 48f. och Jantzen: Becoming Divine, s. 
112. 
501 ”Your construction of the truth content of Christian statements, such as the resurrection, 
depends on a fundamentalist understanding of the truth that reduces religious truth to ques-
tions of literal fact.” Hampson m.fl.: ”Is There a Place for Feminists in a Christian Church”, 
New Blackfairs 68 (1987), s. 22. 
502 I synnerhet i texter från 1996 och framåt. Jag menar att Hampson har gjort vissa förskjut-
ningar från Theology and Feminism där hon hävdar att hennes postkristna position inte har att 
göra med feminismen (s. 41), det som här beskrivs som etiska rimlighetsargument. I After 
Christianity och Swallowing a Fishbone? framstår just heteronomi-spåret som det mest 
centrala.  
503 Hampson: Theology and Feminism, s. 84f. 
504 Hampson: After Christianity, s. 61. 
505 Hampson gör en interpretation av bibelberättelsen om Rut som i vissa sammanhang 
presenterats som en berättelse som fungerar för kvinnor. Hampson hävdar att även denna 
berättelse framställer kvinnor som underordnade. Hon polemiserar gentemot teologen Susan 
Brooks Thistlethwaite som betonar vikten av att kvinnor får hjälp att omtolka bibeltexter. 
Hampson menar att om man möter argument där kvinnor förklarar sitt lidande med hänvis-
ning till exempelvis Evas straff, måste man ärligt säga att vi alla härstammar från högre apor, 
Hampson: After Christianity, s. 73f.  
506 Jfr exempelvis hur Hampson bemöter Ruethers kritik av hennes kunskapsteoretiska 
argument. Efter en viss argumentation mot partikulära händelser, landar Hampson i etiska 
rimlighetsargument där hon betonar språk och symbol. ”The problem for feminists, she 
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kunskapsteoretiska argumentation och därmed drabbar den inte det som är 
hennes huvudspår. Den kritik som anklagar Hampson för att vara fundamen-
talistisk eller ”för snäv” i sin syn på sanning, blir exempelvis inte riktigt 
relevant. Hampson vill visa att människor påverkas av språk och symbol-
sammanhang och att det ”kristet språk” konnoterar är skadligt och förtryck-
ande för kvinnor.  

Jag har visat att Hampsons argumentation bygger på att den kristna dis-
kursen innehar makt och per definition exkluderar och förtrycker kvinnor. 
Influerad av poststrukturalistisk teori framhåller hon också det problematiska 
med diskurser där kvinnan är frånvarande. Den kristna diskursen konstituerar 
kvinnor som underordnande och med Irigarays terminologi, till och med som 
osynliggjorda. För Hampson finns det ingen anledning att relatera till en myt 
som uppenbarligen inte hjälper kvinnor. Hampson hävdar, som redovisat, 
tron på en gudomlig dimension, men påpekar att den måste framställas med 
och i ett språk som fungerar för kvinnor. För Daphne Hampson verkar det 
mest problematiska vara att kristen tro konstruerar kvinnor som underordna-
de (läs heteronoma), inte att Jesus exempelvis uppstod från döden (även om 
hon argumenterar mot detta).  

När Hampson argumenterar för ”sammanträffanden” som exempelvis  
telepati, visar detta återigen, menar jag, att det viktigaste inte är en strikt 
empiriskt-naturvetenskaplig teologi, för vilken hon argumenterar med  
kunskapsteoretiska rimlighetskriterer, utan en teologi som möjliggör männi-
skors autonomi, för vilken hon argumenterar med etiska rimlighetskriterier. 
För Hampson låter sig en sådan teologi exempelvis förenas med föreställ-
ningar om telepati och healing, eftersom Gud då inte är en Gud som bryter in 
ovanifrån, utan snarare framställs som självets grund, en förlängning av 
självet.507 Jag anser dock att det är problematiskt att som Hampson stundom 
släppa kravet på kritisk prövning. Detta för att teologiska föreställningar då 
kan få precis de skadliga konsekvenser som Hampson själv avvisar. Om man 
förlitar sig på ingivelser, riskerar man att ge upp sin autonomi. Detta har 
medfört konsekvenser som är allt annat än etiskt försvarbara.  

I stället för att snabbt avvisa Hampson för att vara alltför snäv i sin syn på 
kristen tro, kan man framhålla att hon tar konsekvenserna av det hon beskri-
ver som destruktivt. Jag anser också att hon belyser det problematiska i att 
exklusiva uppenbarelseanpråk knyts till bibeltexterna. För Hampson får 
sådana anspråk till konsekvens att texterna betraktas som heliga och tillmäts 
en auktoritet. Med sin syn på makt i språk- och symbolsammanhang, hur 
texter och symbolsammanhang har makt att influera och påverka människor, 
framhåller hon även det problematiska med texterna som sådana, att de läses 

                                                                                                                             
contends, (hon syftar på sig själv, min anm.), lies in the imagery and language of the texts 
themselves – however they are read.” Hampson: ”Sources and the Relationship to Tradition”, 
s. 34. 
507 ”God as one in whom I rest; that is to say as an extension of myself.” Hampson: Christian 
Contradictions, s. 288f. 
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och används i olika sammanhang. Utmaningen torde vara att destabilisera 
deras auktoritet och ifrågasätta det som Hampson oupphörligen gör, huruvi-
da det heteronoma förutsätts i kristen tro och vad och hur denna heteronomi 
skall tolkas.  

Subjektsförståelse  
När Hampson diskuterar förutsättningar för en teologi som fungerar befrian-
de för kvinnor, framstår människors frihet och myndighet som en avgörande 
utgångspunkt. Hampson vill framställa självet med både integritet och konti-
nuitet.508 Självet skall tolkas som relationellt och öppet gentemot det som är 
”mer”. Gud måste beskrivas i överensstämmelse med denna självförståelse. 
Detta ”mer”, tolkar jag som tidigare påpekats, som en transcendens Daphne 
Hampson förlägger till subjektet.  

Den svenska teologen Cristina Grenholm diskuterar vad hon i bland annat 
en analys av Hampson beskriver som autonomi (människans behov av 
självständighet), relationalitet (att vi som människor är relaterade till var-
andra) och heteronomi (att vi är utlämnade åt varandra och tillvaron). Dessa 
ser Grenholm som människans olika livsmodi, samtliga aspekter finns i en 
människas liv.509 Grenholm menar att Hampson inte kan tolerera själva 
heteronomin, i bemärkelsen att inte ha kontroll. Själv hävdar Grenholm att 
heteronomi också kan uppfattas som grunden för goda och värdefulla erfa-
renheter, möten med det heliga, möjlighet till överlåtelse.510 Trots att det inte 
är denna möjlighet Hampson avvisar, hon förespråkar exempelvis öppenhet 
inför det som är mer i tillvaron, anser jag att Grenholms kritik är väsentlig. 
Grenholms analys visar att Hampsons avvisande av kristen tro hör samman 
med hennes subjektsförståelse. Daphne Hampson verkar i sin strävan efter 
autonomi, inte vilja destabilisera självet eller låta subjektet utmanas, föränd-
ras i mötet med det andra. Detta bidrar till att hon inte kan tillägna sig sig 
den mängd olika förslag på hur kristen tradition, dess källor, bibeltexten 
osv., kan hanteras. 

Hampsons syn på den kristna trosläran hör därför samman med hennes 
subjektsförståelse. För Daphne Hampson framstår nämligen en kristen 
troslära som en avgränsbar storhet vilken ett subjekt kan välja att avvisa eller 
anamma. Detta är inte följdriktigt utifrån den syn hon också har på språk- 
och symbolsammanhang, till vilket jag återkommer nedan, men det belyser 
återigen att heteronomi-spåret är det mest väsentliga i hennes argumentation. 

                               
508 Hampson: Christian Contradictions, ss. 7, 284. 
509 Grenholm, Cristina: ”Skriftkritik”, i Eriksson (red.): Tolkning för livet: Åtta teologer om 
bibelns auktoritet, s. 151. 
510 Grenholm: ”Skriftkritik”, s. 151. Detta är något Grenholm utvecklar i sin bok Moderskap 
och kärlek där hon beskriver just heteronomin utifrån sårbarhet och möjligheten till kärlek. 
Sårbarhet hör till livet och därmed står inte heteronomi och autonomi i motsats till varandra 
(s. 174f), heteronomin är platsen som möjliggör kärleken. 
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En av kritikerna, teologen Laurence Paul Hemming, menar att Hampson 
vidhåller en modern subjektsförståelse. Subjektet förutsätts ständigt, det är 
”redan där”, ligger i det förflutna. Hos Hampson är subjektet primärt, som 
det som föregår det man kan ha kunskap om. Subjektet framstår som stabilt 
och slutgiltigt.511 Teologen Grace M. Jantzen anser att Hampson vidhåller 
uppfattningar om ett autonomt subjekt och ett liberalt upplysningstänkande. 
Detta lämnar inte tillräckligt utrymme åt det destabiliserade subjektet och 
försvårar solidaritet och gemensam erfarenhet med andra.512  

Daphne Hampson argumenterar för en relationell subjektsförståelse. Hon 
avvisar en ”postmodern” förståelse av självet, om detta innebär att självet är 
icke-existerande. Hon förespråkar vikten av självaktualisering, däremot inte 
att självet skall beskrivas enligt ”manligt moderna” tolkningsmönster. Hon 
argumenterar dock mot att hon skulle anse självet som konstituerat före 
exempelvis kön eller frihet.513 Det förefaller dock som att Hampson uppfattar 
subjektet som stabilt. Självet konstrueras genom relationer och sammanhang, 
men det finns fortfarande ett stabilt själv som kan ha kunskap om världen.  

Jag anser att Hampson i epistemologisk mening vidhåller en uppfattning 
om ett stabilt subjekt. Detta kan belysas utifrån vad den svenska filosofen 
Åsa Carlson framhåller i sin analys. Hon betonar möjligheten till agentskap 
inom diskurser. Carlson framhäver möjligheten till motstånd och att diskur-
ser kan förändras. Hon menar att feministiska teoretiker lokaliserar agent-
skap till subjektet eller till språket. I Hampsons konstruktion finns det en 
ambition att göra både och. Hampson vill förändra diskursen samtidigt som 
hon utgår från ett autonomt subjekt. Hampson lokaliserar därmed agentska-
pet till subjektet. I ljuset av de teorier som hävdar att det inte finns något 
autonomt subjekt som kan ställa sig utanför diskurser, blir detta problema-
tiskt.  

I innehållsanalysen av Daphne Hampsons teologi, kapitel 3 och 4, fram-
går det att hon i långa stycken har anammat misstänksamhetens mästare, 
Nietzsche, Marx och Freud. Med hjälp av utvecklingspsykologiskt influerad 
teori betonar Hampson betydelsen av det omedvetna och projektioner. Hon 
lägger tonvikt på ideologiers makt och religionens dominans. Hon kritiserar 
teologiska tolkningar som sammanväver våld och det heliga. Hon tolkar den 
kristna religionen och dess gudsbegrepp som manliga projektioner, vilka 
förstärker förtryck och begär att dominera ”(m)others”.514 I analys av konti-
nentala och anglosaxiska teologer, hävdar teologen Grace M. Jantzen, att om 
man anammar ett sådant ”kontinentalt tänkande” kan man inte vidhålla det 

                               
511 Hemming, Laurence Paul: ”A Contradiction: The Structure of Christian Thought. A 
response to Daphne Hampson’s Christian Contradictions: The Structures of Lutheran and 
Catholic Thought and After Christianity”, Modern Theology 86 (2005), s. 19. 
512 Jantzen: Becoming Divine, s. 112f. 
513 Hon refererar till Simone de Beauvoirs ”falska medvetande”, kvinnans känsla av att 
reflektera mästarens kultur, i Hampson: ”Reply to Laurence Hemming”, s. 43. 
514 Jfr hänvisningar till Jantzen i kapitel 2 ovan, not 120. 
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rationella subjektet, erfarenheter, språk och religion som storheter. Om man 
gör det faller man i en fälla. I stället måste alla storheter destabiliseras i 
ljuset av det omedvetna och den socialt konstruerade ideologin.515 Hampsons 
ståndpunkt är därför problematisk. Hon utgår från ett stabilt subjekt utifrån 
vilket hon försöker applicera ett tänkande som förutsätter ett destabiliserat 
subjekt.  

Hampsons ”nya” postkristna teism 
Daphne Hampson anser att när kvinnor kommer till sig själva, börjar de 
hävda oberoende. När relationer mellan män och kvinnor är jämlika, så 
förändras gudsförståelsen. Något nytt kan skapas. 

Hur nytt är då det som Daphne Hampson själv förespråkar, hennes post-
kristna teism? Teologen Mattias Martinson anser att Daphne Hampson, trots 
att hon kallar sig postkristen, vidhåller kristna identitetsmarkörer. Detta 
exempelvis då hon ser medlidande som utmärkande för den teism hon före-
språkar.516 Martinson anser att det i Hampsons egen konstruktion inte före-
ligger några radikala brott mot den kristna tron och att detta avslöjar att 
teologi kan ha en kristen ”djupidentitet” även om den på ytan inte är kristen. 
Sagt som försvar till det, gör Hampson själv en poäng av att hon kallar sig 
just post-kristen, hennes teism är född ur den kristna tron.517 Hampsons egen 
teologi tar också hänsyn till det hon problematiserar i kristen teologi, nämli-
gen den partikulära uppenbarelsen, den transcendenta och monoteistiska 
exklusiva gudsbilden, den sexistiska konstruktionen i kristen teologi, tro på 
våld och lidande som frälsande. Det problematiska för henne, är som jag 
flera gånger förevisat, inte andlighet som sådan (eller religiositet). Det som 
är särskilt viktigt i Martinsons kritik, är att han påstår att identitetsmarkörer 
och alla försök att urskilja såväl det ”äktkristna” som det ”post-kristna” 
riskerar att befästa avgränsningar som blir exkluderande. Jag har visat vad i 
synnerhet Rita Nakashima Brock ser som följder av exkluderande trostolk-
ningar, som exempelvis förföljelse av oliktänkare, s.k. ”heretiker”.  

Likaså ifrågasätter Martinson möjligheter till den typen av uppbrott ”från” 
som Hampson förespråkar, då detta bakvänt befäster det ”äktkristna” som 
storhet. Traditionen blir en storhet som kan övervinnas genom (andra) teolo-
giska visioner. För Martinson är inte den typen av entydighet möjlig. Det har 
aldrig funnits någon oblandad eller ”ren” kristen tro som man kan avgränsa 
eller ställa sig utanför.518 Att som Hampson påstå att man lämnat den kristna 
tron, kan snarare osynliggöra underliggande och kvardröjande premisser. 
Själv förespråkar Martinson en experimentell teologi utan normer och 
                               
515 Jantzen: ”A Psychoanalytic Approach”, ss. 32–34. 
516 Martinson, Mattias: Postkristen teologi: Experiment och Tydningsförsök, s. 31. 
517 Detta kan kontrasteras mot Mary Daly som tydligare markerar ett brott mellan kristen tro 
och hennes egen tealogi: Daly: Beyond God the Father. 
518 Martinson: Postkristen teologi, exempelvis ss. 56f, 103. 
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trospraktik. Detta för att skapa förutsättningar för en teologi som kan erbjuda 
en relevant tolkning för människors erfarenheter av det ”ytterst angelägna”. 
Då måste hegemonier nedbrytas, utan att man därmed överger sitt arv.519 

Jag håller med Martinson om att Hampson i sin konstruktion inte gör  
något radikalt brott mot den kristna teologi hon kritiserar. Hon vidhåller 
markörer som blir just avgränsande. Om man som Hampson strävar efter att 
nedbryta hegemonier och anspråk, totalitära system som konstruerar ”den 
Andre”, så blir det inte konsekvent när man själv vidhåller storheter som 
”Traditionen” och ”Subjektet”. Det jag finner mest problematiskt är att 
Hampsons kritik och förslag framstår som så absoluta.520 Hon framstår som 
kategorisk i sina slutsatser, vilket är inkonsekvent, eftersom så mycket av 
hennes egen kritik handlar om att kritisera religiösa ideologiers totalitets-
anspråk. Det blir motsägelsefullt om man i sin egen teologiska konstruktion 
inte lämnar utrymme åt andra tolkningsmöjligheter. 

Jag bedömer det också som problematiskt att Hampson avvisar teologiska 
tolkningar med motiveringen att de är ”oförnuftiga”. Inte minst i ljuset av 
den massiva postkoloniala kritik som ifrågasätter västerländska förnuftskate-
gorier. Därmed inte sagt att man inte skall kritiskt pröva, utmana hegemonier 
och totalitära anspråk. Men detta kan då inte lösas genom att vidhålla stor-
heter som det myndiga, fria subjektet och den kristna ”Traditionen”.  

Rita Nakashima Brock 
Trots att Rita Nakashima Brock delar mycket av Daphne Hampsons teolo-
giska kritik, kallar hon sig kristen. För att förhålla sig till den kristna tradi-
tionen utvecklar hon därför ett antal strategier. Hon argumenterar också 
utifrån delvis andra utgångspunkter än Hampson. Rita Nakashima Brock är 
väl medveten om att den kristna läran är problematisk, försoningsteologin i 
synnerhet, och betonar vikten av att ta ansvar för den på olika sätt.  

För Brock är det avgörande var man tar sin utgångspunkt. Om man påbör-
jar sin teologiska reflektion utifrån barn som utsatts för våld och övergrepp 
krävs en ”revolution i det teologiska tänkandet”.521 Teologin måste ha bety-
delse här och nu. Hon kan också beskriva sin teologi som del i den pågående 

                               
519 Martinson: Postkristen teologi, s.167. 
520 Jfr teologen Ola Sigurdson som problematiserar det han ser som en ”apokalyptisk objekti-
vitet” eller realiserad eskatologi, med vilket han vill uttrycka föreställningar där man ”anser 
sig vara framme, färdig, en gång för alla avgjord, självidentisk, närvarande.” För Sigurdson 
framstår såväl den relativistiska postmodernism som hävdar en radikal ojämförbarhet mellan 
olika traditioner som lika problematisk som den absolutistiska modernismen. I Sigurdson, 
Ola: Karl Barth som den andre: En studie i den svenska teologins Barth-reception, s. 309. 
521 Brock i förordet till Blumentahl: Facing the Abusing God: A Theology of Protest, s. xi. 
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reformationen.522 Hon tar sin utgångspunkt, inte i gudsföreställningar när hon 
skriver om försoning, utan i offer för missbrukad makt.523 Rita Nakashima 
Brock förespråkar ett ”förändrat medvetande” och vill avslöja ”ideologier”, 
vilka hon definierar som följer: 

 
… the deeply held and interlocking set of beliefs, dominant in a particular 
culture, about the nature of the world and how the world works. It interpene-
trates and supports every explicit idea, or the ’foreground’ interpretation of 
events. All knowledge is structured by ideology, that is, by mythological and 
intellectual interpretations of the world as a whole that give each part mean-
ing and power …524 

 
Brock vill med sin befrielseteologiska metod utgå från en social, kontextuell 
analys av människors erfarenhet och verka för ökad rättvisa mellan männi-
skor.525 

I tidiga texter uttrycker Brock en vilja att förändra kristendomen.526 I se-
nare texter anknyter hon till teologiska tolkningar av bland annat paradiset. 
Med dessa tolkningar anser hon sig ha funnit resurser att tolka livets tvety-
digheter ”mitt i” kristendomen. Med den nyvunna förståelsen av paradiset, 
anser hon sig ha funnit sidor av kristen tro som både gör den begriplig och 
som möjlig att förena med ett inomvärldsligt engagemang. Hon kan nu 
självklart se sig som både kristen och feminist. 

With this new research project, I came to see myself as Christian and femi-
nist, consistent with the hybridizing, inclusive, life-affirming impulses of 
Western Christianity’s first millennium. I found in that period not forces, ei-
ther/or divisions of competing impulses but the inclusive embracing of con-
traries, a holding to the value of the many complex worlds in which Christi-
anity found itself.527 

 

Kunskapsteoretiska argument 
Rita Nakashima Brock kritiserar återkommande ”västerländsk” teologi och 
filosofi för att vara för inriktad på kognitiva, analytiska och polemiska 
diskursmetoder. Den ”västerländska” teologin skapar och upprätthåller 
dikotomier mellan det kroppsliga, relationella livet och det andliga, indivi-

                               
522 ”This new reformation is asking whether the church can be a redemptive, transforming 
power in the twenty-first century if it cannot heal and liberate the brokenhearted now”. Brock: 
Journeys by Heart, s. xi. 
523 Brock m.fl.: Proverbs of Ashes, s.149. 
524 Brock m.fl.: Casting Stones, s. 210. 
525 Brock m.fl.: Casting Stones, s. 210. 
526 ”My feminist project is to understand, in its patriarchy, how it can be reinterpreted to 
become nonpatriarchal. I seek both to salvage and transform Christianity”. Brock: Journeys 
by Heart, s. xv.  
527 Brock: ”Living It Out”, s. 171. 
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duella. En viktig källa i Brocks teologi är shintoistiskt och buddhistiskt 
tänkande. I detta, liksom i ett ”asiatiskt” tänkande i bredare bemärkelse, 
menar sig Brock hämta en ickedualistisk grundförståelse. Hon framhåller 
vikten av balans, harmoni och det estetiska. Hon ser det ”heliga” som för-
kroppsligat i livets tvetydigheter. Brock kontrasterar sitt asiatiska tänkande 
mot ett ”västerländskt”.528 I det västerländska anser hon att man förespråkar 
oskyldighet, martyrium och moraliska dygder. Man vill avskärma sig från 
det onda. Ett asiatiskt tänkande är i stället ett slags både/och tänkande. Detta 
både/och är som jag flera gånger visat, karakteristiskt för Brocks kunskaps-
syn och teologi. Rita Nakashima Brock kritiserar exempelvis totalitära och 
auktoritära sanningsanspråk.529 Hon kritiserar upplysningsideal och liberal 
teologi som oförmögna att möta det fortsatta våldet. Hon lyfter fram psyko-
logiska faktorer när hon diskuterar våldets orsaker, likaså symbolers makt 
och sociala faktorer. Hon lyfter fram globaliseringen och vill fästa uppmärk-
samheten på komplexa samband när hon diskuterar våldets olika rötter och 
uttryck. Dessa samband menar hon att upplysningsideal och liberal teologi 
inte förmår omfatta. ”Trusting reason and knowledge, advocating tolerance, 
and enjoining people to selflessness are not enough. Confronting great evil 
takes more, much more.”530  

I Brocks kunskapssyn är kunskap genom minnen och ”hjärtats kunskap” 
viktiga komponenter.531 Detta kan beskrivas som en slags engagemangsteori 
om kunskap.532 Brocks synsätt exemplifieras i en berättelse där hon återger 
ett möte med en vän som utsatts för sexuella övergrepp. Hon beskriver det 
rum emellan som uppstår i mötet med den andre. 

Our empowerment comes not in her pain or in mine but in the space where 
the two meet inside us and between us. In that meeting, in the feelings under-
neath the speaking and listening, we are empowered to care and to heal. 
When I experience my own empowerment through connection, I know power 
emerges from my relationships.533 

 

                               
528 Distinktioner mellan ”asiatisk” och ”västerländsk” skall hos Brock uppfattas som ”strate-
gisk essentialism”, ett resonemang som introducerades i kapitel 1. Brock uppfattar kulturella 
skillnader som konstruktioner. Samtidigt glider hon i sina resonemang mellan ”vad” och 
”hur” och kan emellanåt framstå som essentialistisk i sina beskrivningar. I hennes hårda kritik 
av ”västerländsk” filosofi och teologi, skulle man också kunna anklaga henne för occidenta-
lism, jfr Buruma, Ian & Margait, Avishai: Occidentialism: The West in the Eyes of Its Enemi-
es, ett resonemang jag inte anser mig ha plats att utveckla här.  
529 Brock: ”Whither Grace?”, s. 39. 
530 Brock: ”Whither Grace?”, s. 42. 
531 ”The knowledge of ourselves stored in our memory and the messages sent to us in dreams 
come from a world not tied in any immediate way to our senses. Yet these are important, 
subjective forms of knowing. They are, as it were, knowing by heart.” Brock: Journeys by 
Heart, s. 37. 
532 Jfr kapitel 1 ovan, ”Kunskapsteoretiska argument”. 
533 Brock: Journeys by Heart, s. 37. 
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Rummet mellan självet och andra beskriver även Hampson. Både Brock och 
Hampson är, som jag har redovisat, influerade av objekt-relationsteori. För 
Brock är fantasi, drömmar, myter och interaktiva lekar väsentliga för en mer 
fullödig kunskapssyn. Hon anknyter till buddhistiska föreställningar och ser 
motsättningar som falska polariseringar. Hon eftersträvar en vidgad kun-
skapssyn, lyfter fram drömmar och transer som viktiga källor till helande 
och visdom och hävdar att hon har en cyklisk tidsuppfattning och en slags 
litterär syn på verkligheten.  

På samma sätt som Daphne Hampson, så kan därför Rita Nakashima 
Brock kritiseras för att emellanåt släppa kravet på kritisk prövning. Brock 
tolkar exempelvis Jesu uppståndelse varken fysiskt eller partikulärt.534 Hon 
beskriver de första kristnas visioner och erfarenheter av Jesu uppståndelse 
som helande och förändrande.535 Sådana visioner måste, enligt min mening, 
alltid balanseras av just kravet på kritisk prövning, vilket diskuterades i 
anslutning till Daphne Hampson ovan. Detta för att undvika att människor 
ger upp sin ”autonomi”.536 Samtidigt finns en skillnad mellan Brock och 
Hampson, såsom jag bedömer det, nämligen att Rita Nakashima Brock med 
sin engagemangskunskap, tydligare än Daphne Hampson eftersträvar förbin-
delse mellan känslor och förnuft. Jag anser att Brocks kunskapssyn skall 
tolkas utifrån den ”integrerade” kunskapssyn som introducerades med  
Prokhovnik i kapitel 1. I jämförelsen med Hampsons kunskapssyn, där 
medvetandet står i fokus, framhåller Brock tydligare kropp och känslor.  

Brocks etiska korrektiv är stabilt och närmast universellt antaget, något 
jag menar är problematiskt i ljuset av bland annat postkoloniala teologer och 
teoretiker som ifrågasätter universella och stabila utgångspunkter, teoretiker 
vilka Brock själv stödjer sig på.  

I sin kritik beskriver Brock teologiska föreställningar som konstruktioner. 
När hon underbygger sin egen teologi, argumenterar hon emellanåt realis-
tiskt. Exempelvis är tillvaron relationell.537 Religiösa utsagor har dock inte, 
till skillnad mot hos Hampson, någon primärt kognitiv ställning. Religiösa 
utsagor fyller andra funktioner än att uttrycka sanningsanspråk. Jag tolkar 
Brock som i första hand pragmatisk. Samtidigt skall inte alla föreställningar 
betraktas som icke-kognitiva. När Brock diskuterar föreställningar kring Jesu 
död och uppståndelse argumenterar hon exempelvis för den historiska san-
ningen kring Jesu död. Brocks uppståndelseteologi är mer svårtolkad. Hon 
flyttar fokus från Jesus till gemenskapen runt Jesus. Hon tolkar Jesu upp-

                               
534 Med teologen Magnus Abrahamsons definitioner, så skriver Brock en icke-partikulär, icke-
fysisk uppståndelseteologi. Se Abrahamson, Magnus: Jesu uppståndelse som historiskt 
problem: En studie av Rudolf Bultmanns och Wolfhart Pennenbergs tolkningar, ss. 144–150. 
535 Brock: Journeys by Heart, s. 100. 
536 Raia Prokhovnik påpekar vikten av att inte låta känslor ta över förnuftet. Utmaningen är att 
låta känslor och förnuft integreras. Prokhovnik: Rational Woman, ss. 98–111. Jfr kapitel 1 
ovan. 
537 Kritik mot detta har jag tagit upp och diskuterat i kapitel 3 och 4. 
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ståndelse varken fysiskt eller partikulärt, utan snarast som de överlevandes 
visioner. Uppståndelsen är Jesu fortsatta närvaro i de överlevandes relatio-
ner.538  

Troslärouppfattning och subjektsförståelse 
I Rita Nakashima Brocks framställning av den kristna trosläran framgår 
ingen tydlig avgränsbarhet. Brocks troslärouppfattning, såväl som hennes 
subjektsförståelse, är i grunden relationell. Här presenteras hennes trosläro-
uppfattning och subjektsförståelse under samma punkt. Detta för att visa hur 
troslärouppfattning och subjektsförståelse är sammanvävt i Brocks teologi. 

Som jag har visat har Brock en relationell och närmast processuell syn på 
livet och tillvaron. Människor relaterar till andra och finns alltid i samman-
hang. Inifrån hjärtat drivs människor till relationer med andra. Hjärtat går 
också att förstå som fokus eller centrum, ett centrum som beskrivs dyna-
miskt. Hjärtat är ett energicentrum vari den erotiska makten uttrycks. Kristen 
tro skall inte bestämmas utifrån några definierbara gränser, utan den uppstår 
i ett flöde mellan människor som lever i den befriande erotiska makten. I 
Brocks subjektsförståelse är inte den personliga identiteten stabil. Subjek-
tet/jaget konstitueras i en given kultur där det präglas av olika språk.539 Sitt 
eget jag eller själv, beskriver Brock som en ”ständig omvändelse”, präglat av 
de språk hon fått med sig från olika kulturer och sammanhang. Denna präg-
ling kan inte enkelt avvisas, utan är något man skall ta ansvar för. Brock har 
en relationell förståelse även i trosläran. Hon utgår från relationer. Den 
partikulära uppenbarelsen eller Jesu död och uppståndelse är därför inte 
konstituerande. Brock har i jämförelse med Hampson en icke-propositionell 
syn på uppenbarelsen. Det religiösa språket är till sin karaktär symboliskt. 
Det avbildar inte en gudomlig verklighet på något direkt sätt. Brock beskri-
ver Jesus som en del i den troende gemenskapen. Hon har också, som jag 
tidigare visat, en relationell kristologi. 

Med begreppet interstitiality eller interstitial integrity, vilket uttrycker 
Brocks identitetsförståelse både vad gäller lärosystem och subjekt utmanas 
gränser. Med detta begrepp framhåller Brock förbindelser inom och mellan 
människor, världar och erfarenheter. Hon både ifrågasätter gränser och 
synliggör dem. Det finns skillnader, men ”the interstitial self” kan leva mitt i 
dessa.540 ”Interstitial integrity” är väsentligt för att förstå hur Brock ser på 

                               
538 ”In taking heart they remembered his presence and affirmed divine power among them. 
The resurrection provided a way for Jesus to continue to live in them, and for them to live 
with and for each other.” Brock: Journeys by Heart, s. 100. Se även avsnittet ”Kristologi och 
soteriologi”, kapitel 4 ovan. 
539 Brock: ”Cooking without Recipes”, s. 136. 
540 Tiemeier för en diskussion där hon menar att detta begrepp hos Brock utmanar vad det 
innebär att vara en ”god” kristen, ”god” medborgare osv. Genom att leva mellan sätts gränser 
i fråga samtidigt som de bekräftas. Tiemeier: Bodied Selves, s. 230. 
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frågor om identitet, så väl personlig identitet som troslärors identitet. Som 
jag tidigare visat, kan begreppet tolkas i ljuset av det postkoloniala begreppet 
hybriditet. I jämförelse med hur vissa postkoloniala teoretiker tolkar begrep-
pet utifrån en tydlig maktdynamik, använder Brock det snarast för att ut-
trycka ambivalens och mångtydighet och för att markera hur två sidor hålls 
samman utan att upplösas.541  

Brock, i likhet med många postkoloniala teoretiker, anser att identitet 
skall tolkas relationellt. Identitet blir för Brock något som ständigt skapas i 
interaktion med andra. Identiteten innefattar därför alltid en ambivalens. 
Detta för att identitet, i likhet med vad postkoloniala teoretiker anser, på 
samma gång förutsätter och utesluter något annat.542 Eftersom identitet bara 
kan definieras i termer av skillnader i förhållande till något annat, är detta 
andra samtidigt det som definierar vad identiteten är (och vad den inte är). 
Eftersom identitet hela tiden skapas i interaktion med detta andra, kan identi-
tet inte förstås som något som är ”identiskt med sig självt”.543 I sitt senaste 
arbete om paradiset anser sig också Rita Nakashima Brock ha funnit det som 
stärker hennes förståelse av kristen tro. Hon beskriver paradiset som ett 
livsbejakande stråk där rättvisa och tro på att livet i all sin tvetydighet är 
helgat och genomsyrat av gudsnärvaro, som själva hjärtat i kristendomen.544  

Brock använder således en rad begrepp som uttryck för sin relationella 
grundförståelse av både subjekt och trosläror, i tidiga texter ”hjärtat”, i 
senare texter ”interstitial integrity” och ”paradiset”. Samtliga begrepp går att 
tolka som Brocks syn på både subjekt och identitet i vidare bemärkelse, som 
icke-stabilt, i spänning mellan och som flödande. Brock eftersträvar en icke-
stabil subjektsförståelse men vidhåller samtidigt subjektets agentskap. Hur 
Brock ser på agentskap synliggörs i hennes referenser till womanistiska 
teologer och deras syn på motstånd. Motstånd handlar om att leva ut sina 
djupa passioner i alla livets aspekter, i det egna livets menings-
sammanhang.545 Hos Rita Nakashima Brock formas subjektet i diskurser och 
förändring söks i diskurser. Med Åsa Carlsons distinktioner förlägger Brock 
agentskapet till subjektet i diskursen. 

Brock avgränsar därför inte trosläran på samma sätt som Hampson. Frå-
gan om autenticitet är därför inte framträdande i hennes material. Samtidigt 
finns ett antal återkommande motiv. Den frälsande gemenskapen, medlid-
samma miljöer, möten med andra som möjliggör minne, motstånd mot våld 
och förtryck, erkännande av den egna sårbarheten samt helande kärlek och 
relationer. Brock har en kristologi, men flyttar den till gemenskapen, Christa 
Community. Samtidigt argumenterar Rita Nakashima Brock emellanåt en-
tydigt. Hos henne är det rimlighet som är det centrala. Etiken, det kritiska 
                               
541 Jfr not 363, 364 ovan. 
542 Eriksson m.fl.: ”Den postkoloniala paradoxen”, s. 37f. 
543 Eriksson m.fl.: ”Den postkoloniala paradoxen”, s. 34. 
544 Brock: ”Living It Out ”, s. 171. 
545 Brock m.fl.: Casting Stones, ss. 225–228. 
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korrektivet gentemot kristen teologi, bestämmer vad Brock bedömer som 
rimligt. Etiken framstår också som entydig och den upphöjs emellanåt till 
metafysisk status.546 Som jag tidigare påpekat, utgår Brock framför allt i 
tidiga texter från det relationellt goda. Detta tolkar jag som huvudorsaken till 
att hon så otvetydigt kan argumentera mot vissa teologiska föreställningar 
och avvisa dessa med motiveringen att de inte är emanciperande. På grund 
av detta kvarstår det en spänning i hennes teologi. Även i etiska bedömning-
ar av teologiska tolkningar vidhåller Rita Nakashima Brock anspråk på en 
entydig säkerhet som ger henne problematiska tolkningsföreträden. I likhet 
med Hampson, kan därför Brock ifrågasättas för att vidhålla vissa identi-
tetsmarkörer som blir just avgränsande. Att argumentera för ett avvisande av 
alla föreställningar om Jesu frälsande död utifrån universella etiska argu-
ment, anser jag är problematiskt i ljuset av de teologer som betonar att vissa 
föreställningar fungerar frälsande för vissa människor.547 I synnerhet som 
Brock, i likhet med Hampson, avvisar hegemonier och totalitära anspråk. 
Brock kan därmed, i likhet med Hampson, kritiseras för att argumentera 
alltför absolut. 

Trots att Rita Nakashima Brock delar en liknande kritik som Hampson i 
kritik av hur bibeltexter förstärker förtryck och underordning, kallar hon sig 
kristen och räknar med bibel och tradition som viktiga resurser. Hon anser 
att bibeln är viktig då den ger erfarenhet och röst åt den (kristna) gemenskap 
man tillhör. Detta innebär dock inte att man okritiskt skall underkasta sig 
bibelordet. I Brocks hermeneutik har situationen ett företräde framför bibel-
text och tradition, vilket kan jämföras med den distinktion mellan tradition 
och situation jag introducerade i kapitel 1.548 De tolkningsverktyg Brock 
använder är kritisk distans och ansvar. Kritisk distans uttrycker en ”vis-
domens hermeneutik”. För Brock skall traditionen utmanas och prövas 
utifrån ett kritiskt alternativ där ”rättvisa” och ”helhet” fungerar som kriteri-
er. Brock anser att visdomens hermeneutik kan bistå kvinnor som vill bevara 
sin tillhörighet och sitt engagemang i den kristna gemenskapen, utan att falla 
offer under den. Brock betonar traditionens inflytande, hur vi är indragna i 
dess diskurser och präglade av dess röster. I den kristna tradition man står, 
har man att med ansvarighet avslöja auktoriteter, i såväl bibelord som tradi-
tion. Så kan bibelord och tradition fungera menings- och identitetsskapan-
de.549  
                               
546 Jfr teologen Kathleen Sands resonemang i Escape from Paradise. ”When terms such as 
’justice’ and ’nature’ are employed not only to encode the motives for action but also as 
metaphysical warrants for action, then feminist theology as much as androcentric theology 
rests on foundations that cannot stay afloat in the postmodern world.” (s. 40) ”Rationalism 
can also lend itself to an oversystematization of moral and political discourse. Good is 
oversystematized on the premise that all true goods must find their place within an inclusive 
and transcendent Good.” (s. 47). 
547 Jämför exempelvis presentation av womanistiska teologer i kapitel 2. 
548 Se ”Förutsättningsanalys”, kapitel 1 ovan. 
549 Brock: ”Dusting the Bible on the Floor”, ss. 64f, 71f. 
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Rita Nakashima Brock använder sig av en rad verktyg och förhållnings-
sätt när hon vill avslöja det som är förtryckande och söka det som är befrian-
de. ”Misstänksamhetens hermeneutik” är ett av dessa.550 Hon hävdar också 
ett epistemologiskt företräde för dem som har skadats av traditionen. De 
skall ha rätt att avgöra vad som helar. Hon kritiserar föreställningar om 
”äganderätt” till kristendomen. I stället är det viktigt att inkludera fler röster 
och erfarenheter. Hon betonar livets komplexiteter och hur människor med 
bakgrund i flera kulturer ofta har marginaliserats.551  

Brock beskriver bibeln som ett mångröstat vittnesbörd, som uttryck för 
människors längtan efter att lära känna Gud och det som bekräftar livet. 
Bibeln beskrivs som ett mänskligt dokument, brusten i sin fastlåsning vid det 
slutgiltiga, men i den, liksom i sina egna liv, kan man ana det mysterium 
som alltid omfamnar alla.552 Brock ser inte heller bibeln som den enda källan, 
utan använder även resurser utanför den kristna traditionen.553 I förhållande 
till kristen tradition och för att föregå kritik som synkretism, förespråkar Rita 
Nakashima Brock och Susan Brooks Thistlethwaite synergieffekter, ett 
uttryck de menar är något annat än synkretism. De anser att synergism 
innebär att den mänskliga viljan samverkar med den gudomliga nåden.554 

I sin syn på bibel och tradition framkommer Brocks motstånd mot att tän-
ka i antingen/eller. Bibeln är inte odelat patriarkal. Den innehåller en mång-
fald av röster. Visserligen anser hon att bibel och tradition är androcentriska, 
men markerar att exempelvis Paulus inte var antingen sexist eller befriande 
gentemot kvinnor, utan troligen både och, på samma sätt med Jesus. Hon 
anser inte att berättelser om bibliska kvinnor får bli exempel eller modeller 
för nutida läsare. Hon kritiserar alla tendenser att lyfta fram ”hjältar”, då 
detta förstärker ett kontrollerat beteende.555  

Hos Brock är den kristna traditionen inget som föregår människor, utan 
den uppstår när människor blir aktiva i teologiska processer. Det handlar inte 

                               
550 ”Crucial to our quest is a hermeneutics of suspicion about the patriarchal silencing of the 
authentic voices of our forsisters behind subtle and not so subtle misogyny and gynophobia”. 
Brock: ”On Mirrors, Mists, Murmurs”, s. 77. 
551 ”Those of us who are mixed-race are even more marginalized in the conversation because 
there is no language of race to talk about our struggles.” Brock: ”Ending Innocence and 
Nurturing Willfulness”, s. 77. 
552 ”The Bible is a multi-voiced witness to the endeavor to know God and reverence life. As a 
human document, it is flawed in its grasp of ultimate things, but within it – as in our own 
flawed lives – we glimpse a mystery that holds us, always”. Brock m.fl.: Proverbs of Ashes, s. 
11. 
553 ”I do not screen my sources for ideological purity, discriminating between Christian and 
pagan, Western or Eastern”. Brock: ”On Mirrors, Mists, Murmurs”, s. 75. 
554 Brock m.fl.: Casting Stones, s. 213. För en intressant parallell, se referat av teologen 
Chung Hyun Kyungs öppnande på Kyrkornas världsråds generalförsamling i Canberra 1991, 
http://www.eni.ch/assembly/0560.html (2008-09-09). Chung inledde konferensen med en 
shamanistisk dans och bemöter kritiken för att vara synkretistisk, med att hon vet var hon 
kommer ifrån. Om kristendomen skall vara relevant måste den vara kontextuell. 
555 Brock: ”Dusting the Bible on the Floor”, ss. 71–73. 
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om att passivt anamma en tradition, utan om att bli delaktig i den och ta 
ansvar för den. 

Well, one of the ways that life is saved is by people who become active in 
their own theological processes. That they don’t simply passively receive a 
tradition and adhere to it, but actually think actively about their own life ex-
periences in light of that tradition. The other thing is that it’s also important 
not to be alone. Violence isolates people and makes them ashamed or guilty. 
So the other thing is never to do anything in isolation, but to work hard to 
keep bonds of community going and to keep community alive. We must in-
vest time and energy in making those connections.556 

Kriterier och avgränsningar 
Kan kristen tro bestämmas? Om det är så, vilken auktoritet skall då denna 
tradition och lära tillskrivas? Med hjälp ett antal teologer som på olika sätt 
positionerar sig i relation till Daphne Hampson och/eller Rita Nakashima 
Brock, sammanfattas här några olika alternativ: 

 
1) En kristen troslära konstitueras av tron på Jesus som unik, där uppen-

barelseanspråk knyts till Jesus. Kristna kan inte endast hänvisa till Jesu 
budskap, utan måste ha ett budskap om Jesus. Budskapet om Jesus hör 
samman med den kristna uppenbarelsen, de uppenbarelseanspråk som knyts 
till Jesus. Innehållet i denna uppenbarelse består i ny kunskap som kristna 
människor i någon mening betraktar som sann. En kristen troslära kan be-
stämmas utifrån lärosatser grundade i tro på uppenbarelsen, kristen teologi 
gör sanningsanspråk och kräver en auktoritativ hållning (Daphne Hampson). 

2) Kristna trosläror utvecklas dialogiskt med andra som söker tolka tradi-
tionen och situationen. (Julie Hopkins) För Julie Hopkins är kristologier 
alltid förbundna med kontexten. Detta kräver en dialogisk metodologi, 
vilken hon menar att Hampson inte anammat. Hopkins diskuterar huruvida 
denna metodologi medför att kristologier relativiseras och kristusgestalten 
förlorar sin frälsande innebörd. För att undvika detta anger hon ett par krite-
rier. Dels skall kristologier grundläggas i en dialog mellan de första kristna 
ansatserna att tyda Jesu död och uppståndelse och det vi idag erfar av tros-
gemenskaper. Dels skall det immanenta gudsrike Jesus förkunnade tolkas 
som ett budskap om en historisk destabiliserande gudsnärvaro, vilken kan 
erfaras när människor blir delaktiga i sökandet efter frälsning här och nu.557 
Hopkins menar att en befriande kristologi måste undvika metafysiska kate-
gorier och försoningsteorier (atonement theories).558 Hon sympatiserar med 
                               
556 Brock intervjuad av Hunt, Mary E.: ”We Weren’t Saved by a State Execution”, The 
Witness April (2002), s. 15. 
557 Hopkins: Towards a Feminist Christology, ss. 77, 106–111. 
558 Hopkins: Towards a Feminist Christology, s. 111. 
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Hampson i hennes syn på att kristologin har konstruerats alltför förtryckande 
för kvinnor. Kvinnor måste söka en spiritualitet och kristologi som överens-
stämmer med deras egen subjektivitet och erfarenhet av Gud.559 Jag anser att 
Brocks teologi motsvarar Hopkins kriterier.  

3) Kristna trosläror har aldrig varit entydiga, prövning är viktig, exempel-
vis kritisk distans och ansvar. (Rita Nakashima Brock) Först och främst är 
kristen tro relationell, den uppstår i gemenskaper där människor lever i 
ömsesidighet, ansvarstagande och kärlek i den erotiska makten. (Rita  
Nakashima Brock och Carter Heyward) Teologen Carter Heyward, som 
ibland jämförs med Rita Nakashima Brock,560 utgår i sina tidiga texter från 
berättelserna om Jesus. Hon strävar efter att sammanföra dessa berättelser 
med människors egna livsberättelser. För Heyward är inte den kristologiska 
sanningen oföränderlig eller universellt applicerbar. Den skapas i den sociala 
historien och prövas utifrån huruvida den stödjer ”rätta relationer”. I 
kristologiska anspråk handlar sanning om konsekvenser.561 Hon argumente-
rar således pragmatiskt. I senare texter uttrycker Heyward att Jesus är Guds 
relationella makt. Hon beskriver förskjutningar i sina egna texter, hur hon 
flyttat fokus från Jesus till relationer och senare kommit att framhålla Jesu 
närvaro i relationer.562 I jämförelse med Brock framhåller Heyward tydligare 
den uppståndne Jesu verkliga närvaro, i människor, andra skapade och i 
Gud. I likhet med Brock beskriver hon kristen identitet som instabil. Detta 
motiverar hon utifrån sin teologi om den relationella, skapande, erotiska 
makten.563  

4) Kristna trosläror formas utifrån berättelsen om Jesus som ständigt tol-
kas och omtolkas av efterföljare till denna berättelse (Ellen Wondra, Anne-
Louise Eriksson och Lisa Isherwood). Detta blir bland annat möjligt genom 
tro på inkarnationen (Lisa Isherwood). Ellen Wondra beskriver intressant 
nog både Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock som postbibliska 
feminister. Hon anger också kriterier för en adekvat feministisk kristologi, 
vilka hon anser att inte heller Rita Nakashima Brocks kristologi svarar mot. 
En kristen teologi skall ta hänsyn till traditionen, särskilt bibeltexten. För 
feministisk teologi innebär detta särskilda utmaningar då traditionen anses 
understödja patriarkal dominans. Enligt Wondra skall feministiska teologer 
utforska kvinnors närvaro och deltagande i den kristna historien, vilket även 
inkluderar marginaliserade erfarenheter. Feministiska teologer måste också 
bredda förståelsen av vad den kristna traditionen innebär, ställa frågor om 
adekvans, slutligen se den kristna historien i sin historiska kontext genom att 

                               
559 Hopkins: Towards a Feminist Christology, s. 112. 
560 Se exempelvis Isherwood, Lisa: Introducing Feminist Christologies, ss. 55–62. Faber och 
Miller beskriver Brock och Heyward som eros-teologer. 
561 Heyward, Carter: The Redemption of God: A Theology of Mutual Relation, s. 15. 
562 Heyward, Carter: Saving Jesus From Those Who Are Right, s. 60f. 
563 ”For where our boundaries are tight, there is little room for the creative Spirit to bend us 
playfully, and boldly into whatever we may yet be.” Heyward: Saving Jesus, s. 53. 
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framhålla samtida kvinnors religiösa erfarenhet. Sammanfattningsvis menar 
hon att feministiska teologer måste ta hänsyn till den kristna traditionen i en 
breddad bemärkelse, där även kvinnors erfarenheter inkluderas, historiska 
och samtida, samt formulera en teologi som svarar mot kvinnors strävan 
efter en befriad framtid. En sådan framtidsinriktning, tar enligt henne, hän-
syn till postkristna feminister som Hampson, samt till teologer som exem-
pelvis Jürgen Moltmann, som har en framtidsinriktning i sin teologi. För 
Wondra krävs det både eskatologi och pragmatism.564  

Jag menar att Rita Nakashima Brocks teologi tillgodoser Wondras kriteri-
er, dock tillför Wondra även mer specifika kriterier vad gäller kristologin. 
Brocks teologi tillfredsställer inte dessa, därav också Wondras benämning av 
Brock som postbiblisk. Wondra anser nämligen att en adekvat feministisk 
kristologi måste också hävda att för kristna är Jesus Kristus och att Jesus 
Kristus är den definitiva representanten för den ende frälsande Guden. Den 
måste vidare hävda att försoningen/frälsningen är fullbordad i Kristus.565 
Detta är kriterier som således uppfyller Hampsons krav på en kristen teologi. 
Eftersom Brock undviker alla föreställningar om Jesus som ”ensam frälsa-
re”, unik representant och snarast flyttar fokus till Christa Community som 
historisk och samtida verklighet, så är inte föreställningar om det partikulära 
eller unika intressant för Brock. Brock ser ju inte heller försoningen och 
frälsningen som fullbordad i Kristus. Den är pågående.  

Den svenska teologen Anne-Louise Eriksson menar att feministisk kristo-
logi för att vara kristen, måste stå i dialog med den kristna tolkningstraditio-
nen i övrigt, men aldrig i förväg acceptera vissa positioner som normerande. 
Hon hävdar att kristen teologi behöver stå i kontinuitet med hur en viss 
kyrka eller grupp av kristna uppfattat att Jesus från Nasaret gestaltade sitt liv 
i gemenskap med andra.566 Denna öppna formulering menar jag att Rita 
Nakashima Brocks teologi klarar. För Hampson är dock detta inte tillräck-
ligt. Kristen tro måste hävda mer än ”Jesu budskap”. Den måste fästa san-
ningsanspråk till Jesu unika uppenbarelse och ha ett ”budskap om Jesus”.  

Teologen Lisa Isherwood knyter snarast an till narrativ teologi och hävdar 
att evangeliet (NT:s texter) ger en berättelse som sätter in Jesu liv i den 
pågående berättelsen om Guds närvaro, Immanuel. Hon menar att Jesus i de 
nytestamentliga texterna kan tolkas som del av berättelsen, men inte som 
hela berättelsen.567 Hon beskriver också de nytestamentliga berättelserna om 
Jesus som berättelser om de tidigkristna församlingarnas liv och behov. I 
stället för att framhålla detta bredare perspektiv, anser Isherwood att kristen 
tolkning genom tiderna haft ett för ensidigt perspektiv på ett liv, Jesus av 

                               
564 Detta är ett sammandrag av resonemang i kapitel 2 och 3 i Wondra, Ellen: Humanity Has 
Been a Holy Thing: Toward a Contemporary Feminist Christology. Se särskilt ss. 46–48. 
565 Wondra: Humanity has Been a Holy Thing, s. 326. 
566 Eriksson: Kvinnor talar om Jesus, s. 38. 
567 ”… he was incorporated into a life of faith and expanded as the narrative itself expanded.” 
Isherwood: Introducing Feminist Christologies, s. 118. 
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Nasarets. Detta har lett till att vissa perspektiv fått kontrollera berättelsen 
och gjorts till ”den stora berättelsen”. I denna berättelse har inte feministisk 
teologi inräknats. Samtidigt har ständiga försök gjorts att inkludera nedtysta-
de och marginaliserade berättelser. Själv föreslår Isherwood att Kristus skall 
framställas som möjlighet och inte som garant. Detta anser hon överens-
stämmer med en kristologi som i likhet med Brocks, framhäver inkarnatio-
nen i hjärtat. För Isherwood innebär inkarnationstanken att det gudomliga 
blir kropp, all säkerhet och alla metafysiska absoluter överges.568 

Slutsatser kriterier och avgränsningar 
Kan då kristen tro avgränsas och definieras? Jag anser att utifrån det vi idag 
vet om hur kristendomen växt fram, utifrån bibelvetenskap och religionshi-
storia,569 är ganska enkelt att anamma att traditioner är dynamiska och plura-
listiska och aldrig har varit entydiga. I ljuset av Hampsons kritik så kvarstår 
dock problemen. Hampsons huvudärende är inte att med autenticitetskriterier 
argumentera för att kristen tro är avgränsbar och tydligt definierbar. Hon vill 
i stället visa att oavsett förhållningssätt till den kristna traditionen, även om 
man lägger all sin kraft på att omtolka den, så är man som kristen tvingad att 
relatera heteronomt till den partikulära Jesushändelsen, till Gud och bibel-
berättelser och tradition som auktoritativa. Detta ser hon som etiskt oför-
svarbart. Hon vidhåller att kristen teologi kräver en heteronomi som hon som 
feminist inte kan bejaka. Det Hampson kritiserar är sålunda den makt och 
auktoritet kristen tro och tradition förutsätter.570  

Jag anser dock att jag med redogörelsen ovan har presenterat en rad andra 
alternativ att förstå och avgränsa kristna trosläror. Varför inte Daphne 
Hampson kan bejaka sådana alternativ, måste primärt förklaras utifrån 
hennes stabila subjektsförståelse. Det jag bedömer som allvarligast i  
Hampsons kritik, är det jag har beskrivit som heteronomispåret och hur det 
tar sig till uttryck i hennes kritik av symbolers makt. Detta anser jag att 
alltför få av hennes kritiker har uppmärksammat. Även Brock delar denna 
kritik av symbolers makt. Hampson hävdar att så länge patriarkala bibeltex-
ter läses och patriarkala och våldsförhärligande symboler används i kristen 
tro, kvarstår problemen. Det Hampsons kritik synliggör och ställer kvar-
dröjande frågor kring, är på vilket sätt kyrkan och människor som kallar sig 
kristna, är beredda att göra upp med dessa berättelser, symboler och tolk-

                               
568 Isherwood: Introducing Feminist Christologies, ss. 126–128. 
569 Se exempelvis Frey, Jörg & Schröter, Jens (red.): Deutungen des Todes Jesu im Neuen 
Testament.  
570 Detta är hon knappast ensam om att hävda; traditionens auktoritet, Guds auktoritet osv., 
något jag bland annat visade i inledningen. Samtidigt problematiseras detta av andra teologer. 
Ekstrand och Martinson hävdar exempelvis att bibeln och uppenbarelsen inte kan stå över 
kontextens villkor, dock kan vissa urkunder ha större potential (min kurs.) för trosreflektion 
än andra. Ekstrand m.fl.: Tro och Tvivel, s. 93f. 
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ningar. Hennes kritik avslöjar att det i så fall blir nödvändigt att problemati-
sera uppenbarelseanspråk som knyts till dessa källor, symboler och tolkning-
ar. Så länge exklusiva uppenbarelseanspråk vidhålls gentemot bibeltexter 
och andra religiösa källor, så finns alltid risken att uttolkare av desamma tror 
sig ha tillgång till ett facit som kan rättfärdiggöra förtryckande teologiska 
utsagor.571 

Förutsättningar sammanfattade 
Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock drar olika slutsatser kring 
huruvida kristen försoningsteologi kan bejakas. Hampsons första och vikti-
gaste utgångspunkt är hur självet skall kunna relatera till Gud utan hetero-
nomi. Brocks viktigaste utgångspunkt är att motverka våld och lidande. 
Dessa skilda utgångspunkter får en avgörande betydelse. Hampson tar sin 
utgångspunkt i en stabil subjektsförståelse utanför diskurser. Erfarenhet och 
religiös medvetenhet är utgångspunkt för analysen. Brock tar sin utgångs-
punkt i ett befrielseparadigm. Befrielse från våld och förtryck är utgångs-
punkt för den teologiska analysen. För Brock skall man lokalt, konkret 
arbeta för förändring och befrielse för kvinnor och barn samt offer för våld 
och övergrepp. Hampson arbetar snarast på idéplanet. Brock framhåller 
etiska kontextuella värden, samtidigt antyder hon universella värden. Vålds-
förhärligande symboler kan aldrig vara befriande.  

Daphne Hampson strävar efter att vara trogen det hon menar att kristen 
tro faktiskt uttrycker. Hon minimerar sin bestämning av kristna trosläror för 
att inte göra för stora anspråk. En autentiskt kristen tro innefattar att Jesus är 
unik, att man anser att något unikt inträffade med Jesus, att kristna relaterar 
heteronomt till Gud och den kristna traditionen. I grunden har Hampson en 
propositionell syn på uppenbarelsen. Brock har en relationell och ickestatisk 
syn på den kristna trosläran. Identiteter är instabila och föränderliga, de 
formas genom olika influenser. Hon har en ickepropositionell syn på uppen-
barelsen. Brock avvisar i likhet med Hampson kristna föreställningar om 
Jesu död och uppståndelse som frälsande. Hon avfärdar föreställningar om 
Jesu unicitet. Brock kan därmed anklagas för att inte vara trogen det kristen 
tro uttrycker och för att förespråka en icke autentisk kristen troslära. För 
Brock är kristen tro inte något fast avgränsbart som uttrycker en universell 
religiös verklighet. I det hon bedömer som inte emanciperande, argumenterar 
hon däremot entydigt utifrån stabila etiska utgångspunkter. För Daphne 

                               
571 Detta är ett resonemang som Mattias Martinson för i ”Text, tolkning och social tolknings-
kod”, i Hartmann (red.): När religiösa texter blir besvärliga. Martinson anser att ”Auktoritets-
tanken måste i stället avslöjas som ett upphöjande av den socialt skapade tolkningskoden, 
alltså till den partikulära men betydelsefulla sociala kontrollinstans som utkristalliserar sig 
genom ett upprepat religiöst läsande, tolkande och praktiserande av vissa utvalda texter.” (s. 
118). 
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Hampson är en autentiskt kristen troslära inte rimlig. För Rita Nakashima 
Brock kan en kristen troslära vara rimlig. Huruvida den är autentisk är en 
fråga som hon inte direkt tar ställning till.  

Hampson lokaliserar agentskap till subjektet. Subjektets erfarenheter och 
religiösa medvetenhet är utgångspunkt för hennes teologiska konstruktion. 
För Brock formas subjektet genom en rad influenser och världar och med 
begreppet ”interstitial-integrity” vill hon uttrycka de mångfaldiga och mot-
sägande språk/symbolsammanhang subjekt formas in i. Dessa diskurser är 
samtidigt något att ta ansvar för. Brock lokaliserar agentskapet till subjektet i 
diskursen och framhåller därmed att meningssammanhang, språksamman-
hang är något i vilket subjektet formas. För Brock går det att finna agentskap 
i diskurser. Till detta krävs kritisk distans och ansvar. ”Misstänksamhetens 
hermeneutik” bidrar också till att avslöja det förtryckande och det befriande.  

För Brock är den yttre verkligheten processuell, ständigt föränderlig. 
Hampson framhåller kausala orsakssamband. Båda teologerna argumenterar 
mot föreställningar om partikulära händelser som Jesu frälsande död och 
uppståndelse. Brock gör det utifrån sin relationella och processuella syn på 
tillvaron, Hampson utifrån sin syn på kausalitet. Brock kritiserar det hon 
beskriver som en ”västerländsk kunskapssyn”. Hon framhåller drömmar, 
transer, minnen, och mellanmänskliga möten som viktiga kunskapskällor. 
Även Hampson öppnar upp för fler kunskapskällor än de strikt empiristiska, 
som helhetsupplevelser och telepati. Samtidigt vidhåller Hampson ett i 
grunden stabilt kunskapssubjekt. Teologisk formulering skall överensstäm-
ma med empiriska fakta. Daphne Hampson argumenterar med sannolikhets-
resonemang och kan beskrivas som en rationalistiskt argumenterande teolog. 
Brock förespråkar ett epistemologiskt företräde för dem som har marginali-
serats eller skadats. Brock är en i första hand pragmatiskt argumenterande 
teolog. Sanning är det som fungerar.  

Samtidigt är det inte vattentäta skott mellan Daphne Hampson och Rita 
Nakashima Brock. Det finns öppningar för att Daphne Hampsons subjekts-
förståelse inte behöver framställas som så entydigt stabil. Hampson efter-
strävar ett autonomt men relationellt subjekt, vilket kan jämföras med 
Brocks relationella förståelse av subjektet där integritet bedöms som viktigt. 
Hampson öppnar upp för resonemang om genomträngliga jag-gränser och 
hon beskriver självets öppenhet gentemot det som är ”mer”. I Hampsons syn 
på sanning och kunskap finns det öppningar till resonemang som återfinns 
hos Brock. För Hampson är inte empirisk prövning det mest väsentliga. Det 
mest väsentliga är att teologiska tolkningar inte motsäger etiska rimlighets-
kriterier.  

Brock öppnar upp för resonemang som inte är entydigt pragmatiska. Hon 
eftersträvar ”hela sanningen” och en kunskapssyn som kan beskrivas som 
engagemangsteori om kunskap. I Hampsons syn på kausalitet och de kvant-
fysiska teorier hon hänvisar till finns öppningar till Brocks i grunden pro-
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cessuella syn på tillvaron. Båda teologerna betonar ett samband mellan ande 
och materia, även om jag inte finner det sambandet helt genomfört.  



 

 163 

6. Försoningsteologi i mellanrum 

För att uppnå det övergripande syftet med den här avhandlingen, att belysa 
och kritiskt värdera kristen försoningsteologi för att därigenom kunna ge ett 
bidrag till nutida utformning av försoningsteologi, har jag utfört en inne-
hållsanalys och en förutsättningsanalys av den postkristna teologen Daphne 
Hampson och den kristna teologen Rita Nakashima Brock. Jag har analyserat 
Hampsons och Brocks kritik av försoningsteologi, deras försoningsteologis-
ka alternativ och grunder varpå de utformar den. I innehållsanalysen av 
Hampsons och Brocks teologi har jag skildrat hur de kritiserar teologiska 
tolkningar grupperade kring från–övergång–till och vad de presenterar i 
stället. Jag har visat att båda kritiserar föreställningar om korsets frälsande 
betydelse, Jesu offerdöd som frälsande, liksom att lidande i bredare bemär-
kelse är frälsande. Båda kritiserar försoningsteologiska uppfattningar som 
förutsätter offer, där Jesus eller någon annan offras och blir ett medel. Båda 
avvisar föreställningar om lydnad och självuppoffring. Hampson, och delvis 
Brock, ifrågasätter uppfattningar om Jesu uppståndelse som frälsande. Båda 
kritiserar föreställningar om att individen Jesus skulle vara frälsande. Även 
Rita Nakashima Brock kritiserar sålunda teologiska uppfattningar som 
brukar framställas som centrala kristna föreställningar. Ändå kallar hon sig 
kristen.  

Genom en förutsättningsanalys har grunder varpå de utformar sina teolo-
gier klarlagts. Skillnader i troslärouppfattning, subjektsförståelse och kun-
skapssyn har klargjort deras olika slutsatser kring kristen försoningsteologi. 
Rita Nakashima Brock beskriver sin teologi som kristen därför att hon inte 
ser trosläran som något entydigt eller möjligt att avgränsa med stabila identi-
tetsmarkörer. Daphne Hampson anser att det går att avgränsa en autentiskt 
kristen troslära. Rita Nakashima Brock har en uppfattning om ett icke-stabilt 
subjekt och i hennes teologi sammanfaller subjektsförståelse och trosläro-
uppfattning. Subjekt formas i diskurser. Daphne Hampson har en i epistemo-
logisk mening stabil subjektsuppfattning. Subjekt kan avvisa trosläror.  

Deras kunskapssyn skiljer sig åt. Rita Nakashima Brock är en i första 
hand pragmatiskt argumenterande teolog och Daphne Hampson en rationa-
listiskt argumenterande teolog. För Rita Nakashima Brock kan därför teolo-
giska tolkningar bejakas respektive avvisas med motiveringen att de inte 
fungerar eller att de fungerar emanciperande. Daphne Hampson avvisar 
kristna tolkningar då hon varken anser att de är etiskt eller empiriskt sanna.  
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Samtidigt finns det beröringspunkter dem emellan. Daphne Hampsons 
subjekt behöver inte framställas som entydigt stabilt. I Hampsons kunskaps-
syn finns det öppningar till resonemang som återfinns hos Brock. Brock 
öppnar upp för resonemang som inte är entydigt pragmatiska. Hon eftersträ-
var ”hela sanningen” och har en kunskapssyn som kan beskrivas som en 
engagemangsteori om kunskap. I Hampsons syn på kausalitet och de kvant-
fysiska teorier hon hänvisar till finns öppningar till Brocks i grunden pro-
cessuella syn på tillvaron. För båda teologerna finns det ett samband mellan 
ande och materia.  

Jag har arbetat med teologiska tolkningar, språk och symbolsystem. I lik-
het med Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock, och såsom det fram-
ställdes i metod- och teorikapitlet i kapitel 1 menar jag att teologiska tolk-
ningar inte kan betraktas som oskyldiga. Om vår verklighetsuppfattning är 
språkligt konstruerad och om språket och symbolsystem, i bred bemärkelse, 
har makt att påverka livsstil, forma värderingar, social organisering, osv., så 
kan dessa inte betraktas som oskyldiga. Språk och symboler är kontextbund-
na, vars sanning inte kan prövas mot en av våra begreppsliggöranden obero-
ende verklighet. Om begrepp och bilder inte kan fånga hela verkligheten, 
kan tolkningar heller aldrig framstå som färdiga eller säkra. Moment av 
osäkerhet och kritisk prövning blir nödvändiga. Det innebär att de tolknings-
bidrag jag ger här, skall betraktas som provisoriska. Som jag visade i kapitel 
1, kan teologier framstå som trovärdiga i specifika situationer. Det innefattar 
att teologi alltid måste prövas kritiskt och granskas i den kontext vari de 
finns. Teologiska tolkningar kan inte heller stå för sig själva. Det är i det 
levda livet de prövas.572 Som underlag för prövning, vill jag ändå föreslå 
tolkningar av försoningen här.  

Min egen teologiska uppfattning kan beskrivas som befrielsefeministisk. 
Jag är influerad av den praxisinriktade befrielseteologin liksom den feminis-
tiska teorin och teologin, samtidigt som jag är påverkad av postkolonial och 
postmodern kritik av stabila utgångspunkter och universella anspråk. Det jag 
särskilt har med i den befrielse-feministiska förståelsen är att dödskontexter 
skall fungera som korrektiv gentemot teologiska tolkningar. Inledningsvis 
beskrev jag dödskontexter som de förtryckande och våldsamma situationer 
människor, kvinnor och barn i synnerhet, lever under. Jag angav också att 
begreppet kan tolkas som en problematik i den partikulära situationen, 
lidande, problem, nuets fakta och som en längtan efter att saker kan och 
måste vara annorlunda.573  

                               
572 Jfr Anders Jeffner som menar att trosåskådningar aldrig kan innefatta endast teoretiska 
moment. ”Sie ist eine Totaldeutung der Situation des Menschen in der Welt … Theoretische 
Momente Sind verwoben mit Lobgesang und Anbetung.” Jeffner: Kriterien christlicher 
Glaubenslehre, s. 138. Jfr även Anne-Louise Eriksson som menar att trosläror alltid måste 
prövas i efterhand. Eriksson: Kvinnor talar om Jesus, s. 201f.  
573 Jfr hänvisningar till Chopp i inledningen, not 10. 
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 Det jag särskilt har med i den befrielse-feministiska förståelsen, är med-
vetenheten om att makt samspelar med kön och att kön skall analyseras som 
en epistemologisk fråga, en ”hur”-fråga. Med detta menas att kön skall 
analyseras utifrån en konstruktivistisk förståelse. Kategorin kön används 
som ett verktyg för analys (vilket kan beskrivas som en epistemologisk 
fråga). Hur-frågan fokuserar på den betydelse könet tillskrivs.574 Ledmotiv 
för mig är möjligheten att tala om agentskap, befrielse (emancipation) och 
framtid,575 utan att reducera skillnader till likhet. Frågan om den andre är ett 
huvudmotiv.  

I detta kapitel skall nu den fjärde och sista frågeställningen i avhandlingen 
belysas: Vilka spänningsfält visar sig i jämförelsen mellan Daphne Hampson 
och Rita Nakashima Brock och hur man kan positionera sig i dessa spän-
ningsfält? Denna frågeställning skall jag belysa utifrån innehåll och förut-
sättningar. Innehåll struktureras med hjälp av begreppen gudsbilden, tragi-
ken, korset och hoppet och förutsättningar struktureras med hjälp av begrep-
pet mellanrum.  

Innehåll  
I teori- och metodkapitlet angav jag att begreppet försoning rymmer grund-
läggande föreställningar om återupprättad fred, harmoni och återupprättade 
relationer. Jag framhöll också att teologi som uttryck för ett lärosystem i den 
här avhandlingen innefattar tolkningar av Gud, människans situation och 
förhållande till Gud. Teologi om försoningen innefattar här tolkningar av 
Gud och människa, relationer mellan människor och mellan människor och 
Gud, samt tolkningar av var Gud är och om vem Gud är i ljuset av det fort-
satta lidande världen bevittnar. Viktigt att påpeka är att jag här inte argumen-
terar för eller mot Guds existens, utan i stället arbetar med tolkningar av 
Gud, med gudsbilder. Om teologiska tolkningar har makt att påverka männi-
skors livsstil och sociala organisering, så förutsätter detta att tolkningar görs 
ansvarsfullt. Med feministiska utgångspunkter måste det också vara möjligt 
att ifrågasätta bilder och föreställningar som förstärker förtryck och margina-
lisering. I ljuset av postkolonial kritik framkommer svårigheter i att applicera 
sådana universellt. För att undvika universella skildringar får man då lokalt, 
partikulärt avgöra vad som är förtryckande och befriande, men med den 
grundförståelsen att det alltid är fel med förtryck.576  

                               
574 Jfr hänvisningar till Borg, Annika: Kön och bibeltolkning, kapitel 1 not 98.  
575 Jfr Chopp: ”Theorizing Feminist Theology”, s. 218f. 
576 I den meningen delar jag Annika Borgs diskussion utifrån FN:s deklaration av mänskliga 
rättigheter där hon menar att dessa måste kunna framhållas universellt. Borg: Kön och 
bibeltolkning, s. 218f. Dock med det korrektiv som den postkoloniala teoretikern Mohanty 
framhåller, att man lokalt, partikulärt kan komma överens om vad som är förtryckande. 
Mohanty: ”Med västerländska ögon”, s. 205. 
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Jag har använt en modell för att analysera försoningsteologi. I detta avslu-
tande kapitel vill jag kvalificera begreppet ”från” med hjälp av begreppet 
dödskontexter. Med en sådan utgångspunkt vill jag föreslå att försonings-
teologier inrymmer tolkningar av hur och om människor kan befrias från 
dödskontexter och bli försonade med Gud, andra människor och sin livssitu-
ation.577  

I kapitel 1 angav jag också att ”övergången”, förändringen och hur den 
sker, skall relatera till såväl ”från” som ”till”, sålunda beskrivas konsistent 
gentemot det som uttrycks under dessa punkter. Försoningsteologi förutsätter 
också att det finns en rörelse mellan ”från” och ”till”. ”Till” måste motsvara 
”från”. Detta får till konsekvens att så länge det finns dödskontexter, kan inte 
försoningen betraktas som avslutad. Dödskontexternas ”från” kräver en 
fortsatt bearbetning av ”övergång” och ”till”.  

Begreppet försoning har, som flera gånger påpekats, relationella aspekter. 
Detta innebär att tolkningar av försoning bör återspegla en relationell grund-
syn. Detta är något som både Rita Nakashima Brock och Daphne Hampson 
förespråkar. Detta motiveras inte minst av den alltmer ökade medvetenheten 
om hur relationella och beroende vi människor är av varandra. Människor 
finns till i sammanhang. Vi lever i en global värld och avstånd krymper. Med 
ett sådant perspektiv bör frälsning och försoning tolkas relationellt. Det är 
inget som åstadkoms av en enskild och är inte heller något människor enkelt 
kan slå sig till ro med. Ett relationellt perspektiv tar också hänsyn till att 
relationer inte alltid är ömsesidiga, inte jämlika och inte alltid goda.  

Försoningsteologi förstådd som en övergång ”från”–”till” har sina svårig-
heter då den kan befästa föreställningar om att ”till” alltid implicerar ett 
radikalt brott med ”från”. Den kan låta påskina att övergångar alltid är möj-
liga. Modellen som ett uttryck för försoningsteologi synliggör dock döds-
kontexter, det fortsatta våld och oförsoning världen bevittnar i exempelvis 
lidande, våld, övergrepp, alienation och ensamhet. Den synliggör vikten av 
att sträva ”från” detta, söka ”övergångar”, förändring och befrielse, ”till” 
något annat.  

De punkter jag nu utifrån innehållsanalysen vill belysa är gudsbilden,  
tragiken, korset och hoppet. Jag väljer dessa punkter då de på olika sätt i 
analysen har framträtt i spänningsfältet mellan Daphne Hampson och Rita 
Nakashima Brock som i behov av ytterligare belysning.  

                               
577 Med livssituation vill jag här understryka det kontextuella perspektivet som ryms i begrep-
pet dödskontexter. Jag är medveten om att det finns aspekter av försoning som inte ryms i 
denna avgränsning; den icke-mänskliga världen, exempelvis djur och natur. Jag har valt att 
avgränsa uppgiften utifrån försoning som en relationell term, vilket i den här avhandlingen 
framställs som relationer mellan människor och mellan människor och Gud. Jag poängterade i 
kapitel 1 att teologi om försoningen i den här avhandlingen innefattar tolkningar av Gud och 
människa, relationer mellan människor och mellan människor och Gud, samt tolkningar av 
var Gud är och om vem Gud är i ljuset av det fortsatta lidande världen bevittnar. Detta 
utesluter självklart inte att relationella aspekter kan vidgas till att omfatta även djur och natur.  
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Gudsbilden 
I receptionen av Rita Nakashima Brocks teologi har det framkommit att hon 
kritiseras för att inte kunna skilja ut vad som är ”Gud” i mellanmänskliga 
relationer, huruvida Gud har möjlighet att handla utanför och bortanför 
relationer. Både Rita Nakashima Brock och Daphne Hampson hävdar att 
beskrivningar av Gud som Fader, Härskare, Konung, alltså tolkningar av 
Gud i ”manliga” hierarkiska termer riskerar att befästa underordning, vikten 
av lydnad, beroende och kontrollerat beteende. Hampson hävdar också att 
antropomorfa gudsbilder är problematiska, i synnerhet när föräldrametaforer 
används för Gud. Detta för att sådana gudsbilder riskerar att förstärka under-
ordning och lydnad. Jag har redan angett att det med feministiska perspektiv 
måste vara möjligt att ifrågasätta bilder som förstärker förtryck och hierarki-
er. Rita Nakashima Brock framhåller återkommande vikten av distinkta 
gränser i möten mellan människor. Detta för att motverka destruktiv bind-
ning, att relationer sammanblandas. Hon argumenterar för att friska och 
ömsesidiga relationer behöver gränser, avstånd, för att möjliggöra just mö-
ten. När hon beskriver Gud, riskerar hon dock att sammanblanda relationer 
mellan Gud och människor på ett liknande sätt som hon kritiserar i mellan-
mänskliga relationer.  

I spänningen mellan Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock fram-
står gudsbegreppet som en punkt för ytterligare bearbetning. Rita Nakashima 
Brock lämnar inte utrymme för någon skillnad mellan Gud och människa. 
Gud riskerar att reduceras till människors erfarenheter och till relationer 
mellan människor. Daphne Hampson framhåller med sin teistiska teologi 
tydligare Guds transcendens. Hon avvisar noumenala begrepp där Gud 
framstår som ett objekt. Samtidigt blir Gud i hennes teologi inte någon som 
människor kan relatera till. Med sitt avvisande av ”dipolära” strukturer, blir 
inte Gud personlig i Hampsons teologi och egentligen omöjligt att ha en 
relation med. Rita Nakashima Brocks Gud är relationell. Med sin eros-
teologi utmanar hon en teistisk gudsbild. Brocks gudsbild är immanent, även 
om det också finns öppningar för transcendens. Jag tolkar Brocks relationella 
teologi som horisontell, den rör mellanmänskliga relationer och inte relatio-
ner mellan Gud och människa. Daphne Hampson lämnar ett större utrymme 
åt transcendensen och hennes gudsbild kan därför beskrivas som vertikal.  

En syntes av Hampsons och Brocks gudsbegrepp skulle kunna ge utrym-
me åt en tankemöjlighet som ligger bortom både Brock och Hampson. En 
sådan skulle kunna leda fram till ett mer transcendent och relationellt guds-
begrepp. Den transcendens Hampson förlägger till subjektet skulle kunna 
utmana Brocks mer horisontella teologi. Gud kan framställas som både 
förkroppsligad och närvarande i relationer och samtidigt som mer än det. 
Den vikt Brock lägger vid relationer skulle kunna utmana Hampsons mer 
opersonliga gudsbild. Sammantaget skulle detta kunna leda fram till ett såväl 
horisontellt som vertikalt gudsbegrepp. Gudsgemenskapen skulle kunna 
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beskrivas som gemenskapslivets transcendens.578 I linje med Brocks tolk-
ningar skulle Gud kunna beskrivas som närvaro, som förkroppsligad och 
med Hampsons begrepp som mer än det. Om Gud framställs som den andre, 
utan sammanblandning, kan Gud skildras som den det är möjligt att möta 
och relatera till. För att undvika att Gud beskrivs hierarkiskt behöver då icke-
hierarkiska begrepp användas. Med terminologi som både Hampson och 
Brock framhåller, som exempelvis Gud ”som den som lyssnar till talande”, 
blir det möjligt att framställa Gud relationellt, beskriva Gud som den andre, 
den som möter i ömsesidighet, utan hierarki.  

Sammanfattningsvis har jag utifrån analysen av Hampson och Brock före-
slagit en tankemöjlighet som lämnar utrymme för ett såväl horisontellt som 
vertikalt gudsbegrepp.  

Tragiken 
Med tragiken åsyftas tillvarons ofrånkomliga brister, ondskans och lidandets 
oundviklighet, den moraliska paradoxen att människor som vill det goda inte 
kan förbli opåverkade av det onda.579  

För att göra rättvisa åt den modell av försoningen som förespråkas här, 
där ”från” skall synliggöra och benämna dödskontexter; människors erfaren-
heter av lidande, död, våld och underordning, bör försoningsteologiska 
tolkningar fortsatt bearbeta ”från” i ljuset av globalisering, strukturell orätt-
visa, ojämlik maktfördelning, massivt lidande och våld. Samtidigt bör förso-
ningsteologiska tolkningar återspegla ett relationellt perspektiv. Daphne 
Hampsons och Rita Nakashima Brocks kritik av ”från”-föreställningar i 
individuella eller rent ”andliga” termer framställs följdriktigt utifrån deras 
mellanmänskliga relationella perspektiv. De hävdar att ”från” behöver skild-
ras i kroppsliga, relationella och strukturella termer. Brock framhåller vikten 
av att beskriva ”från” i bred bemärkelse, benämna och synliggöra inte endast 
de eller det som är ansvariga för våld och lidande, utan också de som är 
utsatta för det.  

I en relationell försoningsteologi, bör ”från”-föreställningar inte endast 
innefatta mellanmänskliga relationer, som trasiga eller destruktiva relationer, 
utan även relationer mellan Gud och människa. Jag har föreslagit att förso-
ningsteologier skall innefatta tolkningar av hur och om människor kan 
befrias från dödskontexter och bli försonade med Gud, andra människor och 
sin livssituation. Jag har även föreslagit att teologi om försoningen skall 
innefatta tolkningar av var Gud är och om vem Gud är i ljuset av det fortsatta 
lidande världen bevittnar. Varken Hampson eller Brock säger något om hur 
                               
578 Jfr Anders Jeffner som menar att gudsgemenskap inte behöver spelas ut mot människo-
gemenskap. ”Man skulle kunna säga att gudsgemenskapen är gemenskapslivets transcendenta 
dimension.” Jeffner, Anders: ”Frälsning i ett sekualiserat samhälle”, i Bergman m.fl. (red.): 
Kontextuella livstolkningar: Teologi i ett pluralistiskt Norden, s. 146. 
579 Jag följer teologen Kathleen Sands i Escape from Paradise, ss. 9, 64. 
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relationen till Gud påverkas av dödskontexter, inte heller om hur Gud på-
verkas av dödskontexter. I Brocks teologi finns tendenser att människor 
”lämnas ensamma” med sin ångest i lidande, skuld och död.580  

Jag diskuterade att det finns en spänning mellan det ”egentligt” goda och 
det ”faktiskt” onda i framför allt Brocks material. Brock förmår inte visa 
varför det onda är så bestående när den ”egentliga” verkligheten är god. Ett 
relationellt arvsyndsbegrepp skulle kunna lösa den spänning som finns i 
hennes material och även i Hampsons material, mellan den ”obotligt” patri-
arkala kristna tron och de utopiska visioner hon själv tenderar till. En rela-
tionell arvsyndslära skulle kunna tolka tragiken, det faktum att även om man 
vill nå förändring, så kan man inte alltid.581 En relationell arvsyndslära skulle 
då kunna inbegripa såväl mellanmänsklig sårbarhet, trasiga relationer, som 
trasiga relationer mellan Gud och människa. Det behöver inte innebära att 
arvsyndsläran åsyftar att förklara varför människor är onda, men begreppet 
kan användas som tolkning av det faktum att de ofta är det.582  

Ett relationellt arvsyndsbegrepp skulle då behöva omfatta såväl kvinnors 
som mäns personliga misslyckande och skuld, Både Daphne Hampson och 
Rita Nakashima Brock tenderar att trots sina avsikter, framställa människor 
som just antingen/eller. Kvinnor tenderar att framstå som oskyldiga. En 
konsekvent analys skulle, i Brocks fall, tydligare lämna utrymme åt de 
tvetydigheter människor erfar i sina liv, alla människors möjlighet till att 
såväl vara skyldiga till våld och lidande som utsatta för våld och lidande. 
Samtidigt bör ett arvsyndsbegrepp fortsatt inrymma distinktioner mellan 
förövare och offer och mellan utsatthet och ansvarighet. Detta är något som i 
synnerhet Rita Nakashima Brock argumenterar för.  

Jag har presenterat teologer som i reception av Rita Nakashima Brock och 
andra feministiska teologer, poängterar det omöjliga i att grunda teologin i 
det entydigt ”goda”.583 Vi har ingen tillgång till det entydigt eller egentligt 
goda.584 Alyda Faber skriver i sin avhandling att kristna teologer överlag 
baserar sina teorier på en Augustinsk teodicé. Med detta menar hon att man 
utgår från ett transcendent och totalt gott i sina föreställningar om Gud. 
Världen är ordnad av Gud, allt har sitt vara i Guds överflöd och stabila 
grund, allt har en slags inneboende skönhet, även det som orsakar lidande 

                               
580 Jfr exempelvis referenser i kapitel 4 till Moltmann-Wendel och Stuart not 463, 469. 
581 Se exempelvis Matt Jenson som i analys av Hampsons teologi menar att syndbegreppet 
skulle kunna tolka detta faktum. Jenson: The Gravity of Sin, s. 125. 
582 Ekstrand m.fl.: Tro och tvivel, ss. 120–131. 
583 Jag har redogjort för teologer som Kathleen M. Sands, Julie B. Miller och Alyda Faber. 
584 Jämför exempelvis det resonemang som teologen Kathleen Sands för i anslutning till detta 
i Sands: Escape from Paradise, ss. 46–48. Hon hävdar att vi inte kan komma åt ”det goda”. 
”… bodies never become unrelated to minds, nor people to each other, nor culture to the 
ground beneath it – we just become badly related. Social forms do not only repress but also 
modify bodies, desires, sexualities; they do not falsify nature but instead generate disparate 
truths. The chaos of the world is therefore much more profound than if it were only a gap 
between the natural good and the estranged society”, s. 48. 
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och död.585 I sin kritik av bland annat erosteologer som Brock, hävdar Faber 
att även dessa teologer vidmakthåller ett i grunden dualistiskt tänkande.586 
Faber anser att så länge godhet framställs som absolut vara, så blir ondska ett 
misstag eller ett intet. Detta medför, enligt henne, att det ofrälsbara, oförän-
derliga och obotbara exkluderas ur teologiska tolkningar. Ropet: ”Min Gud 
varför har du övergivit mig?”, exkluderas. Det onda blir ett spekulativt 
problem och våld blir något som kan lösas. I stället förespråkar Faber den 
lidande kroppen som epistemologisk utgångspunkt. Med ett sådant perspek-
tiv, blir korsfästelsen enligt henne ett ”fruktansvärt faktum”. Oåterkalleliga 
förluster och ofrälsbar ondska blir en del av den teologiska reflektionen.587 
Teologer som Alyda Faber och Kathleen Sands poängterar vikten av att ta 
större hänsyn till det tragiska.  

I viss utsträckning synliggör både Hampson och Brock det tragiska. De 
betonar exempelvis att människor redan under barndomen präglas av de-
struktiva relationer, strukturer och sammanhang. Samtidigt finns hos såväl 
Hampson som Brock tendenser till att lidande och våld blir något som kan 
förklaras med hjälp av ojämlika strukturer och förtryck, även om i synnerhet 
Brock också framhåller sårbarheten, han och tillvarons brustenhet. Det jag 
bedömer som en viktig poäng i Sands och Fabers resonemang, är att lidande 
och våld med ett tragiskt perspektiv aldrig kan reduceras till orättvisa, ojäm-
lika strukturer och förtryck. Ett tragiskt perspektiv synliggör att vi lever i en 
ändlig värld med en tragisk struktur där patriarkatet inte enkelt kan övervin-
nas och inte heller vara den enda förklaringen till det onda.588  

Försoningsteologier behöver tolka detta tragiska. Med begreppet döds-
kontexter har jag velat synliggöra det. Jag menar att en relationell arvsynds-
lära skulle kunna benämna och synliggöra det tragiska, som oundvikliga 
skador och relationer som inte är entydigt goda, inte heller alltid ömsesidiga 
och friska. Med det resonemang jag förde under ”gudsbilden” ovan, så 
innefattar en relationell arvsyndslära såväl horisontella som vertikala aspek-
ter, både relationer mellan människor och mellan människor och Gud. Be-
greppet relationell arvsynd skulle kunna tolka hur dödskontexter drabbar 

                               
585 Se exempelvis Fabers kritik av René Girard, John Milbank och Marjorie Hewitt Suchocki. 
Faber: Wounds, s. 88. 
586 Jfr Cristina Grenholm som menar att eros-teologer som Brock och Heyward utmanar 
teistiska agape-teologer som Nygren. Grenholm: Moderskap och kärlek, s. 142. Faber menar 
att även eros-teologer baserar sin teologi på dualistiska föreställningar om det goda och det 
onda.  
587 För Faber blir Georges Bataille det alternativ hon behöver. För Bataille är kroppen/köttet 
platsen för terror och död och samtidigt är den helig (s. 211). Den lidande kroppen är i 
centrum. Hon problematiserar dikotomier Bataille vidmakthåller, men lyfter fram hans syn på 
det negativa, vikten av att inkludera det, snarare än att förvisa det till marginalen av ett ordnat 
system. ”Bataille’s practice of violence represents incompleteness, suffering, horror, pain, 
transgression, wounding, and disease as wounds which open us to the sacred.” (s. 213). 
Bataille ser en helighet i och genom köttet och mänskligheten i sina fel. Faber: Wounds, ss. 
207–214. 
588 Liknande resonemang för Faber: Wounds, s. 156. 
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Gud, göra rättvisa åt den oundvikliga sårbarheten, människors personliga 
erfarenheter av skuld och misslyckande, som tolkning för både dem som är 
ansvariga för synd och för dem som är utsatta för synd. Ett sådant begrepp 
kan också synliggöra allvaret i ”från”, vilket både Hampson och Brock vill 
framhålla. 

Sammanfattningsvis har jag genom analysen av Hampson och Brock före-
slagit ”från”-föreställningar i horisontella såväl som vertikala termer. Analy-
sen har belyst vikten av en fördjupad och mer konsekvent analys av männi-
skans och tillvarons tvetydighet, vilket har lett fram till vikten av att beakta 
det tragiska. In i detta tragiskt tolkade liv, kan relationell arvsynd vara ett 
begrepp som tolkar människors dödskontexter.  

Korset 
I kritik av kristologi och kristna försoningsläror har jag visat att både  
Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock är kritiska till att partikulära 
händelser ges en frälsande innebörd. Jag har åskådliggjort hur de kritiserar 
tolkningar där individer ges en frälsande betydelse och att de avvisar instru-
mentella tolkningar, där människor offras, blir ett medel utan eget val. 

I Rita Nakashima Brocks skildringar av övergångar framkommer det att 
människor skall föra kampen mot ondska och lidande, att människor skall 
förverkliga försoning, övergångar, från dödskontexter. Både Daphne  
Hampson och Rita Nakashima Brock hävdar att det krävs motstånd för att 
övervinna dödskontexter. Människor behöver tillsammans motsätta sig 
ondskan. Detta är konsistent gentemot ett mellanmänskligt relationellt per-
spektiv. Brock beskriver visserligen Gud som intimt relaterad till denna 
kamp, i termer av Guds närvaro, Gud som vittne, osv. Jag har framhållit att 
det i Brocks horisontella tolkningar är svårt att urskilja vad som är Gud i 
mellanmänskliga relationer. Detta medför också att Brocks gudsbegrepp blir 
otydligt och att Gud tenderar att framställas som det hon själv avvisar, 
nämligen som en åskådare till våld och lidande. Detta sker, menar jag, 
eftersom Brock inte tydligt visar hur Gud handlar i övergången. Risken är, 
som Elisabeth Moltmann Wendel m.fl. hävdar, att människor lämnas en-
samma och övergivna i Brocks tolkningar. Jag har resonerat om att en syntes 
av Hampsons och Brocks gudsbilder skulle kunna erbjuda ett såväl horison-
tellt som vertikalt gudsbegrepp. Gud skulle kunna framställas som ”gemen-
skapslivets transcendens”. Med ett sådant perspektiv återstår att tolka Guds 
handlande.589  

För att kunna säga något om detta vill jag föreslå en tankefigur som går 
bortom de distinktioner mellan ”subjektiv” och ”obejektiv” som flera gånger 
har nämnts i de försoningsteologiska resonemangen i avhandlingen. Det blir 

                               
589 Jag vill påpeka att jag här inte avser att ta ställning till Guds existens och inte heller till 
Guds eventuella möjlighet att faktiskt handla. Jag arbetar med tolkningar av Gud, gudsbilder. 
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också viktigt att tydliggöra vad som menas med begreppen ”subjektiv” och 
objektiv”, samt att inte sammanblanda dess olika innebörder.590 Om Gud 
tolkas som ett handlande subjekt, om Gud tolkas som subjekt i försoningen 
som objektiv (med innebörden försoningen som ett yttre skeende), framträ-
der ett tolkningsalternativ som skapar utrymme för Guds handlande i själva 
övergången. Till detta resonemang återkommer jag längre ned i detta avsnitt. 
Sådana tankefigurer kan göra det möjligt att tolka Gud i relation till männi-
skor som befinner sig i dödskontexter, tolkningar som inte behöver utesluta 
att människor tar ett gemensamt aktivt ansvar mot orättvisor, förtryck och 
lidande. 

I olika korsteologier har tolkningar av Guds handlande i försoningen be-
tonats. I korsteologier har teologer på olika sätt och med olika framgång 
bemödat sig om att göra rättvisa åt både dödskontexter och tolkningar av 
Guds agerande i eller gentemot dessa. Teologer har försökt framställa lidan-
det så att det blir en väg till och inte från Gud. Många korsteologier har i 
stället, som Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock hävdar, riskerat att 
förstärka lidande och trauma. Detta sker, menar de, när Gud framställs som 
den som kräver lidande, när Jesus skildras som ett oskyldigt offer, när Gud 
blir en åskådare till våld och lidande och när lidande krävs för frälsning. Rita 
Nakashima Brock förordar tolkningar som återger ”sanningen om våldet”. 
Hon anser att man döljer sanningen om våldet när man skildrar lidandet, Jesu 
avrättning och död som något gott, något som Gud önskade och när lidandet 
framställs som eftersträvansvärt. Med etiska kriterier argumenterar både 
Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock gentemot instrumentella tolk-
ningar, att människor offras för ett högre goda. Instrumentella tolkningar, 
tillika föreställningar om villkorlighet, måste med deras resonemang avvisas 
med etiska kriterier.591  

Det jag bedömer som allvarligast i Daphne Hampsons och Rita Nakashi-
ma Brocks kritik av kristna korsteologier, är de sammanblandningar av våld 
och helighet de menar dessa medför. Brocks och Hampsons analyser av 
sammanblandningar mellan våld och kärlek, i synnerhet inför barn och 
ungdomar som möter dessa tolkningar, belyser allvaret i försoningsteologis-
ka föreställningar. Deras kritik belyser vikten av att undvika sådana tolk-
ningar och därmed ifrågasätta objektiva försoningstolkningar där Gud fram-
ställs som objekt för försoningen. Deras resonemang belyser även vikten av 
att ifrågasätta tolkningar om att Jesus offras, att Gud skulle behöva Jesu 
lidande eller lidandet som ett medel för världens frälsning, föreställningar 
vanligt förekommande även i subjektiva tolkningar, med innebörden att 
människor behöver försoningen. Även om många teologer har kritiserat 

                               
590 Jfr hänvisningar till teologerna Lars Lindberg och Arne Fritzson i inledningen not 12 samt 
i kapitel 1 not 27. 
591 Jfr Anders Jeffner som exempelvis applicerar ett etiskt kriterium i valet mellan olika 
teologiska tolkningar. Jeffner: Theology and Integration, ss. 47–49. 
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tolkningar om att någon offras och att försoning förutsätter uppfyllda vill-
kor,592 så hävdar Brock och Hampson även att föreställningar om självupp-
offring eller självuppgivelse måste problematiseras. Berättelsen om mam-
man som mördades, vilken inledde den här avhandlingen, är en verklighets-
baserad berättelse om just konsekvenser av sådana ideal. Daphne Hampson 
är särskilt tydlig i sin kritik om vad föreställningar om heteronomi och 
kenosis kan få för destruktiva konsekvenser för i synnerhet kvinnor. Även 
om många feministiska teologer också visar på alternativa tolkningar av 
såväl heteronomi som kenosis,593 kvarstår enligt min mening vikten av att 
fortsatt belysa och kritiskt granska tolkningar om självuppoffring och själv-
uppgivelse.594  

Jag har visat att Rita Nakashima Brock kritiseras för att med utgångs-
punkt i det relationellt och egentligt goda, vidmakthålla dualismer mellan ont 
och gott. Även Daphne Hampson upprätthåller dikotomier, i synnerhet 
mellan ande och kropp. Orsaker till detta kan sökas i just deras strävan att 
motverka sammanblandningar av kärlek och våld, våld och helighet. Med 
det jag framhöll under ”det tragiska” ovan, så skall försoningsteologier ta sin 
utgångspunkt i det faktiska och pågående tvetydiga livet, som både innefattar 
det som tolkas som ont och det som tolkas som gott. Med sådana perspektiv 
borde det vara möjligt att tolka döden, lidandet, destruktionen som ett ”är”, i 
likhet med det Rita Nakashima Brock beskriver av döden som ett ”faktum” i 
alla människors liv, utan att framställa den som en väg till frälsning. Detta 
”faktum” blir något som teologin då behöver ta sin utgångspunkt i, snarare 
än föreställningar om den goda, ömsesidiga erotiska kraften.  

Gentemot och in i detta ”är”, detta ”faktum”, behöver försoningsteologier 
tolka var Gud är och vem Gud är. Försoningsteologier bör också tillhanda-
hålla tolkningar av hur Gud handlar i och gentemot dödskontexter. Förso-
ningsteologier som framhåller inkarnationen, inte partikulärt till Jesus, men 
också i relation till Jesus och korshändelsen, kan erbjuda sådana alternativ.595 
I kapitel 5 presenterades ett antal alternativa tolkningar. Teologen Carter 

                               
592 Se exempelvis Carl Reinhold Bråkenhielm som anser att föreställningar om att förvärva 
Guds förlåtelse genom att uppfylla vissa villkor måste föras åt sidan, och varje lära om Jesu 
lidande och död som villkor för förlåtelse, är oförenliga med en gudsbild som har förlåtelse-
tanken som organiserande princip. Bråkenhielm: Förlåtelse: En filosofisk och teologisk 
analys, s. 126. 
593 Se exempelvis Grenholm: Moderskap och kärlek och Coakley, Sarah: ”Kenosis and 
Subversion”, i Coakley: Powers and Submissions: Spirituality, Philosophy and Gender samt 
Coakley: ”Kenosis and Subversion”, i Hampson (red.): Swallowing a Fishbone? 
594 Samtidigt kan föreställningar om självuppoffring synliggöra att relationer och förändringar 
ibland kräver personliga uppoffringar, jfr Grenholm: Moderskap och kärlek, jfr även  
Bråkenhielm: ”Frälsningsmotiv i nutida film”. Dessa måste dock i så fall, enligt resonemanget 
ovan, balanseras av krav på avvisande av instrumentella tolkningar, tolkningar om att någon 
offras. 
595 Den feministiska teologen Lisa Isherwood, som bland annat refererades i kapitel 5, ser jag 
som exempel på en teolog som bearbetat inkarnationen på ett intressant sätt. Detta fördjupas 
närmare under punkten ”Hoppet” nedan.  
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Heyward betonar i jämförelse med Brock, tydligare Guds närvaro i Jesus. 
Hennes teologi erbjuder tolkningar av Guds handlande i lidande och synd. 
Med sådana tolkningar framställs inte människor som övergivna. Människor 
behöver inte göra allt själva. Gud skildras inte som passiv. Tolkningar av 
Guds närvaro i Jesus, lämnar utrymme åt Guds passion, engagemang och 
handlande mitt i det tvetydiga, goda och onda livet. Gud kan då tolkas som 
subjekt i försoningen. Tolkningar av korset behöver inte innebära att lidande 
är frälsande, inte heller att människor skall uthärda lidande, bära sitt kors i 
lydnad.  

Om det är så att lidande, död, destruktion är en del av livet här och nu och 
om Gud tolkas som närvarande här och nu, blir död och lidande ett faktum 
också i Gud. Därmed inte sagt att död och lidande skall upphöjas eller hyllas. 
Utmaningen, som jag bedömer det, är att söka efter tolkningar som kombine-
rar protest och faktum. En sådan kombinerad tolkning kan exempelvis 
utgöras av den som presenterades i anslutning till den womanistiska teologen 
Joanne Marie Terrell i kapitel 2. Terrell hävdar att Gud är ett med (at-one-
ment) människor i vilken dödskontext de än befinner sig och ger kraft till 
frigörelse från denna. Människor framställs då inte som utlämnade åt sig 
själva. Gud beskrivs som ett med människor, men Gud framställs också som 
handlande mot ondska och lidande. Sådana tolkningar kan beskrivas objek-
tivt i bemärkelsen att Gud som subjekt handlar i dödskontexter, i yttre 
skeenden. För att undvika att Jesu lidande skildras instrumentellt, bör det 
tragiska med Jesu död framhävas. Tolkningar bör innefatta vad ondskan gör 
mot Jesus och en tydlig skillnad mellan våld och ondska och Jesu mission 
bör tydligt framgå.596 Korset bör beskrivas för vad det är, nämligen en  
avrättning.597  

Om Gud framställs som subjekt i försoningen, om Guds närvaro i Jesus 
framhålls, så blir det onda också något som drabbar Gud. Det tragiska blir 
en del också i Gud. Sådana framställningar kan synliggöra tvetydigheter, 
ambivalenser och dödskontexter. Försoningsteologi grundas då inte i det 
entydigt goda, inte i eros. I stället tolkas Gud som förbunden med det tragis-
ka, också det som är olösbart, obotbart, ofrälsbart, ”avgrunden” i tillvaron.598 
Här blir distinktionen mellan subjektiv och objektiv återigen viktig. Korset 
kan med subjektiva tolkningar (i betydelsen Gud som subjekt i försoningen) 
synliggöra att Gud i Jesus är närvarande i det tvetydiga och ambivalenta. 
                               
596 Teologen J. Denny Weaver förespråkar närmast en ”klassisk tolkning” av försoningen och 
beskriver Jesus som Christus Victor. Weavers tolkningar motsvarar på många sätt det jag vill 
uttrycka med dödskontexter, vad ondskan gör mot Jesus och hur Jesu död måste tolkas som 
en konsekvens av det liv Jesus levde. Samtidigt förmår hans tolkningar inte visa hur det 
tragiska drabbar Gud och hur gott och ont är sammantvinnat. Weaver, J. Denny: ”Violence in 
Christian Theology”, i Trelstad (red.): Cross Examinations, ss. 236–239, se även Weaver, J. 
Denny: The Nonviolent Atonement. 
597 Jfr Rita Nakashima Brock, även exempelvis Joh: The Heart of the Cross, s. 72. 
598 För tolkningar om avgrunden, se exempelvis Bartlett: Cross Purposes, samt Joh: The 
Heart of the Cross. 
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Med objektiva tolkningar (i betydelsen att Gud agerar i yttre skeenden) 
synliggörs att Gud i Jesus handlar mot orättfärdigt och onödigt lidande. 
Sådana tolkningar synliggör att Gud i Jesus är verksam mot lidande, förtryck 
och våld, men också själv är drabbad av det, är indragen i det. Sådana tyd-
ningar av korset försöker hålla samman såväl motstånd mot våld och lidan-
de, som det tragiska. Utifrån dessa resonemang vill jag formulera tre kriterier 
som korstolkningar bör motsvara: 

 
• För det första bör dessa tolkningar uppfylla Brocks och  

Hampsons krav på avvisande av lidande, offer och död som me-
del.  

• För det andra bör dessa tolkningar framställa det gudomliga som 
närvarande, indragen i dödskontexter. 

• För det tredje bör dessa tolkningar återge det gudomligas mot-
stånd mot dödskonteter. 

 
Med sitt begrepp Christa/Community uttrycker Rita Nakashima Brock att 
Jesu liv och de relationer i vilka han var en del, är frälsande. Detta blir 
synligt i Jesus och gemenskapen runt honom, deras motstånd mot förtryck 
och underordning, utanförskap och ensamhet, lidande och våld. Brock anser 
att Jesus avrättades på grund av det liv han levde, av den romerska militären. 
Men sådana tolkningar behöver med resonemanget ovan inte utesluta tolk-
ningar om Guds närvaro i Jesus. Med Brocks begrepp Christa/Community, 
kan Guds närvaro i Jesus framhållas. Gud kan framställas som närvarande i 
hela Jesu liv, såväl som i korshändelsen, likaså i människor och mellan 
människor.  

Både Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock ger exempel på stra-
tegier och förhållningssätt som motsvarar det som i ett relationellt perspektiv 
kan anses helande och försonande. Daphne Hampson beskriver ett lyssnande 
förhållningssätt, att människor i trygga miljöer skall ”lyssna varandra till 
talande”, ett förhållningssätt som Rita Nakashima Brock också förespråkar. 
För båda teologerna innefattar försoningsteologi både handling och reflek-
tion. Både Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock ser försoning som 
något pågående. Offer för våld och övergrepp behöver med Brocks termino-
logi ”vittnen” som är beredda att uthärda inför ”hela sanningen”, även ”san-
ningen om våldet”. Människor utsatta för våld och övergrepp behöver själva 
”minnas och vittna” om ”hela sanningen”. I Rita Nakashima Brocks teolo-
giska tolkningar är de vittnen som stod kvar vid korset och som uthärdade 
inför Jesu brutala avrättning exempel på detta. De som gick tillbaka till 
graven efteråt, fortsatte hålla samman gemenskapen och därefter vittnade om 
hela sanningen beskrivs som frälsande. Enligt Brock behövs det ansvars-
tagande och vittnen som minns såväl våldets sanning som sanningen om 
livets återvändande. Sådana tolkningar motsvarar det som förespråkas här, 
försoningen som pågående och relationell. Tolkningar som, med resone-



 

 176 

manget ovan, behöver kompletteras av uttolkningar om Guds närvaro i Jesus 
och gemenskapen runt Jesus.  

Sammanfattningsvis vill jag utifrån Hampsons och Brocks tolkningar av 
”övergången” föreslå att instrumentella tolkningar bör avvisas, att tolkningar 
inrymmer var och vem Gud är i förhållande till dödskontexter, liksom hur 
Gud handlar i dödskontexter. Jag vill förespråka vikten av att hålla samman 
motstånd mot våld och lidande och det tragiska. Tankefigurer som framstäl-
ler Gud som subjekt i försoningen och försoningen som objektiv, i bemär-
kelsen att Gud handlar i yttre skeenden, kan ge utrymme åt sådana tanke-
alternativ. Tre kriterier på korsets teologi har utarbetats. De bör för det första 
avvisa föreställningar om lidande, offer och död som medel. De bör för det 
andra tillhandahålla tolkningar av Guds närvaro i dödskontexter. De bör för 
det tredje erbjuda tolkningar av Guds motstånd mot dödskontexter. Strategi-
er och förhållningssätt har framhållits, liksom vikten av att människor agerar 
mot dödskontexter, något som inte behöver utesluta tolkningar av Guds 
närvaro och handlande i och gentemot dödskontexter. 

Hoppet 
Både Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock betonar ”till” i termer av 
livet här och nu. Det är i det pågående livet här och nu man skall kunna säga 
något om vad frälsning och försoning innebär. Daphne Hampson eftersträvar 
förändrade och mer jämlika relationer. Kvinnor skall helas och hitta sin egen 
gudsförståelse. Även Rita Nakashima Brock eftersträvar mer jämlika och 
ömsesidiga relationer. För Brock innebär försoning att det tvetydiga livet 
hanteras. Hos henne är försoningens ”till” ett tydligt ”med”. Försoning inne-
bär att försonas med det tvetydiga och ambivalenta livet. Daphne Hampson 
eftersträvar ett mer optimistiskt till. För Hampson är ett nytt paradigm möj-
ligt. Jag har framhållit det inkonsekventa i Hampsons argumentation, där 
hon utifrån ett grundläggande resonemang om makten i språk- och symbol-
system, å ena sidan menar att kristen tro är obotligt patriarkal och å andra 
sidan menar att ett nytt paradigm med jämlikhet mellan män och kvinnor är 
möjligt. Samtidigt kan hennes mer optimistiska perspektiv, tydligare än 
Brocks, erbjuda hopp. Daphne Hampsons vision utifrån Julian av Norwichs 
ord: ”All shall be well, and all manner of thing shall be well”, utmanar ett 
immanent perspektiv. Hennes vision kan tolkas som att det finns mer att 
säga. Med den syn på språket som förespråkas här, där ord och tolkningar 
aldrig realistiskt kan återge en transcendent verklighet, finns ett tolknings-
utrymme för mer. 

För Rita Nakashima Brock finns även sådant som inte kan frälsas. Det 
finns olösbara konflikter och tragedier. Rita Nakashima Brocks teologi 
återspeglar ett mellanmänskligt relationellt och tvetydigt perspektiv. Samti-
digt bör en försoningsteologi som eftersträvar försoning (återupprättade 
relationer, fred, harmoni), kunna säga mer om hur ”från”, dödskontexter, det 
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onda och tvetydiga, hanteras och löses. I försoningsteologi som det föresprå-
kas här, finns det utrymme för dödskontexter, men ett ”till” som beskrivs 
konsistent gentemot detta. Detta ”till” kan exempelvis utgöras av föreställ-
ningar om at-one-ment, att Gud är ett med människor även i det som inte 
enkelt kan omintetgöras. I tolkningar av en Gud som är mer än vittne, i 
Brocks fall och som är mer än en ”dimension av tillvaron” i Hampsons fall, 
skulle även det tragiska kunna omfamnas av en kärleksfull och närvarande 
Gud som det är möjligt att relatera till i ömsesidighet. Samtidigt finns det 
alltid mer att säga, vilket jag vill uttrycka med ”hoppet”.  

I uppståndelseteologier har teologer sökt göra rättvisa åt detta mer. Tolk-
ningar av uppståndelsen kan uttrycka att död och lidande inte har sista or-
det.599 Uppståndelseteologier uttrycker att det finns mer att säga. Detta ”mer” 
kan tydliggöras med den inkarnationstanke och tolkningar av uppståndelsen 
som teologen Lisa Isherwood föreslår. Isherwood anknyter till Nelle Morton, 
som flera gånger nämnts, och Mortons syn på kroppen. Morton tog sin 
utgångspunkt i den mänskliga kroppen och hävdade att människor för-
kroppsligar det gudomliga i sina kroppar. Kroppen pekar mot det gudomliga. 
Kroppen är platsen för kamp, förtryck och befrielse. Isherwood argumenterar 
mot inkarnationsläror baserade på dualistiska föreställningar, där det gudom-
liga och mänskliga tolkas dikotomt och där kvinnor har fått representera allt 
det som behöver frälsas – kropp och materia. Isherwood hävdar att teologis-
ka tolkningar inte skall grundläggas i metafysiken. Hon förespråkar i stället 
tolkningar av inkarnationen, där det gudomliga tolkas som närvarande i ett 
kött och att det köttet också skall tolkas som människornas. 

 
God left the heavens in order that the full reality of life in abundance may 
come to being. In order that we may embody justice seeking, mutual relation 
and radical risk taking – embody feminist liberation theology.600  

 
Isherwood menar att kristendomen tillhandahåller berättelser om ständiga 
förvandlingar och förskjutningar, instabila kategorier och kroppar, inte minst 
genom sina tolkningar av Jesu ord ”Gud med oss”.601 Isherwood anser att 
kristen tro uttrycker frälsning genom dessa förvandlingar. Hon hävdar, i linje 
med Brock, att om berättelser om Jesus betraktas som berättelser om hur det 
var ”då”, så förmår de inte göra rättvisa åt inkarnationstanken, ”Gud med 
oss”. Uttolkningar skall i stället bemyndiga människor här och nu. Isherwo-
od tolkar uppståndelsen som en berättelse som inte endast handlar om Jesus. 
Hon hävdar, i likhet med Brock, att de människor som bevittnade uppstån-
delsen erfor ett ”mäktigt minne”. Detta minne innebar att de i nära relationer 
                               
599 För olika tolkningar och bedömningar av uppståndelseteologier, se Magnus Abrahamson: 
Jesu uppståndelse som historiskt problem.  
600 Isherwood: ”The Embodiement of Feminist Liberation Theology”, s. 144. 
601 Med referens till teologen Graham Ward framhåller hon att kristna anser att världen frälses 
genom förvandlingar från kropp till kött, från kött och blod till bröd och vin, från människa 
till kosmisk ande. Isherwood: ”The Embodiement of Feminist Liberation Theology”, s. 145. 
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till andra fick makt och möjlighet att motsätta sig ondskan. Isherwood häv-
dar att människor kan erfara detta minne i sina egna kroppar, exempelvis i 
nattvardens brutna och delade bröd. Hon anser att inkarnationen inte skall 
grundas i metafysiken, utan i kroppar. I hennes tolkningar kan Johannespro-
logens ”Ordet blev kött” i stället uttryckas som ”köttet blev ord”. Med ett 
sådant synsätt, menar hon, sätts alla absoluter åt sidan. ”Köttet blev ord” 
involverar hela kroppen och ger tillbaka makten till människorna. Ett sådant 
synsätt innebär risk, överskridanden och ett brytande av gränser.602 

Ett sådant betraktelsesätt, menar jag, överensstämmer med en försonings-
teologi som grundas i tragiken, tar sin ”epistemologiska utgångspunkt i den 
lidande kroppen” (jfr Faber ovan), som ”faktum”, med Brocks terminologi 
liksom i det jag har velat uttrycka med dödskontexter. Denna ”kropp” är inte 
stabil, vilket Isherwood uttrycker, utan förskjuts ständigt. Samtidigt framhär-
dar en sådan teologi i sitt motstånd mot död och orättvisa och i möjligheten 
att kunna uttrycka mer, att immanensen överskrids.  

En försoningsteologi bör också kunna säga något om hur skuld förso-
nas.603 Rita Nakashima Brock skriver om förlåtelse. I hennes relationella 
teologi handlar förlåtelse om den mellanmänskliga förlåtelsen. För Brock 
utgör förlåtelsen en möjlighet för offer för våld och övergrepp att ta tillbaka 
sin egenmakt, frigöras från våldsamma emotionella bindningar till sin för-
övare. I hennes teologi är förlåtelse både en process och ett mål. Brock 
hävdar samtidigt att förlåtelse inte är något som kan krävas, inte heller alltid 
är möjlig. Brock låter förlåtelsen innefatta mellanmänskliga relationer och 
inte relationer mellan Gud och människa. Jag har flera gånger påpekat att det 
finns tendenser till att människor lämnas övergivna i Brocks tolkningar. I 
tolkningar som rör förlåtelsen framträder återigen dessa tendenser. När 
människor inte kan förlåta varandra, vad händer då? Det är frågor som Brock 
inte berör. Utan att jag härmed avser att beröra förlåtelsetankens alla olika 
aspekter,604 vill jag understryka att tolkningar av Gud som förlåtande kan 
tillhandahålla tydningar av förlåtelse som något annat eller mer än mellan-
mänsklig förlåtelse.605 Tolkningar av Guds ”villkorslösa och obetingade 
förlåtelse”606 i ett relationellt perspektiv, kan uttrycka förlåtelse som ett ”till” 
i gemenskap mellan människa och Gud och människor emellan. Sådana 
tolkningar inrymmer också hopp om förändring. 

 
Om jag tror att jag är förlåten av Gud, så sker en förändring inte bara i mitt 
liv, utan också i min livsåskådning. Man kan inte samtidigt tro på Guds förlå-

                               
602 Isherwood: ”The Embodiement of Feminist Liberation Theology”, ss. 140–148. 
603 Jfr Leer-Salvesen, Paul: Tilgivelse, kapitel 6. 
604 Se exempelvis Leer-Salvesens resonemang om kvarvarande skuld mellan offer och 
förövare som inte kan förlåta varandra. Leer-Salvesen: Tilgivelse, ss. 167, 169. Se Ann 
Heberleins resonemang om förlåtelse och rättvisa i Heberlein, Ann: ”Om oförlåtlighet”, i 
Hansson (red.): Förlåtelse, kyrka och samhälle, s. 20.  
605 Jfr Bråkenhielm: Förlåtelse, s. 95. 
606 Bråkenhielm: Förlåtelse, s. 96. 
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telse och vara förhärdad mot andra människor som lever av samma nåd som 
jag själv.607  

 
Försoningsteologins utgångspunkt i dödskontexter belyser vikten av att 
frågor om skuld, ondska, död, lidande och våld tas på allvar. För att erbjuda 
hopp, skulle med resonemanget här sådana uttolkningar behöva kompletteras 
av tolkningar av Gud som förlåtande och nådesfull. Med den gudsbild jag 
föreslog ovan; en relationell och transcendent Gud som har möjlighet att 
handla i dödskontexter, uttrycks möjligheten till det som också går utöver 
dödskontexter. Förlåtelse blir något överskridande, som inte endast är av-
hängigt människors möjlighet att förlåta.608 

Jag har redogjort för hur Hampson och Brock hanterar dikotomier. I ”till” 
och i frågor som rör döden, lämnar Brock liksom Hampson, döden och hur 
den skall tolkas oförsonad. Detta eftersom de så starkt betonar livet här och 
nu. I deras teologier finns det inte utrymme för ”till” när det kommer till 
övergångar ”från” döden. Rita Nakashima Brock strävar efter ett både/och-
tänkande. I kontrast till det hon i övrigt skriver, tenderar hon att i tolkningar 
av döden förespråka just antingen/eller. I försoningsteologier som skildrar 
Guds handlande i korshändelsen, kan ett tolkningsutrymme upplåtas för 
döden (från), där Guds svar kan tolkas som liv (till). Framför allt kan Gud då 
tolkas som handlande och närvarande i det som rör även död och liv. Detta 
erfordrar inte, som Hampson och andra feministiska teologer poängterar, att 
döden fortsatt handlar om isolerade män, ”Vad händer mig efter att jag 
dött?”609 Döden kan likafullt fortsatt tolkas i relationella termer. Vad skall jag 
säga till mina barn som är rädda att de själva eller någon de älskar skall dö? 
Vad skall jag säga till min mormor som inte vill bli ensam när hon dör? Med 
ett i grunden relationellt och transcendent perspektiv, kan döden tolkas i 
relationella termer och i termer av Guds fortsatta närvaro även efter döden.  

Sammanfattningsvis vill jag utifrån analysen av Hampson och Brock före-
slå tolkningar av hoppet som uttryck för det som går utöver dödskontexter. 
Hoppet baseras på en teologi som tar sin utgångspunkt i ”köttet blev ord”. 
Det finns alltid mer att säga. Lidande, död och våld har inte sista ordet. 

Försoningsteologisk modell, varsamt reviderad 
Jag har arbetat med en modell av försoningen förstådd som från–övergång–
till. Utifrån innehållsanalysen har i spänningsfältet mellan Daphne Hampson 
och Rita Nakashima Brock några punkter framträtt som i behov av ytterliga-
re belysning. Jag har betonat att modellen från–övergång–till illustrerar ett 

                               
607 Bråkenhielm: Förlåtelse, s. 128f. 
608 Jfr Ekstrand m.fl.: Tro och Tvivel, s. 150f, jfr även Leer-Salvesen: Tilgivelse, s. 167. 
609 För liknande resonemang, se exempelvis Frankenberry, Nancy: ”Feminist Approaches”, i 
Anderson m.fl. (red.): Feminist Philosophy of Religion samt Jantzen: ”A Psychoanalytic 
Approach”.  
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viktigt grundantagande, nämligen att så länge det finns dödskontexter, skall 
försoningsteologiska tolkningar fortsatt bearbeta försoning, in i och gent-
emot dessa dödskontexter. Utifrån begrepp som det tragiska, gudsbild, 
tolkningar av korset och hoppet, framstår försoning, enligt min mening, som 
ett ”mitt i”. Mitt i det tvetydiga, ambivalenta, förkroppsligade, föränderliga 
och relationella livet, tar försoningsteologier hänsyn till dödskontexter, men 
uttrycker också ”mer” än det som möter i dödskontexter. Försoningsteologi 
som det förespråkas här, söker förbinda och hålla samman tvetydigheter och 
ambivalenser, mitt i livet, en försoningsteologi som också går utöver döds-
kontexter. Detta lämnar utrymme åt transcendensen, Gud som den andre och 
hoppet om att allt kommer att bli bra. Platsen för tolkning av sådan förso-
ningsteologi, beskrivs nedan som ett mellanrum. 

Förutsättningar  
Rita Nakashima Brock beskriver kristen identitet närmast som hybrid. Hy-
briditet uttrycker att identitet inte är en stabil kategori utan snarast skall 
tolkas som ett epistemologiskt begrepp vilket uttrycker begränsning, instabi-
litet, rörelse och flexibilitet.610 Med begreppet hybriditet vill Brock uttrycka 
hur religiösa identiteter uppkommer genom påverkan från olika influenser 
samt hur den egna personliga identiteten ofta präglas av olika nationella och 
kulturella hemmahörigheter. Begreppet hybriditet öppnar upp för andra sätt 
att se på kristen identitet. För Rita Nakashima Brock uppstår inte kristen 
identitet i ett vakuum, utan snarast i ett flöde i och genom många olika 
influenser. Med termen hybriditet uttrycks också att kristen identitet inte går 
att avgränsa på något entydigt sätt.611 Rita Nakashima Brock har en relatio-
nell syn även på den kristna identiteten. Hennes begrepp ”interstitial integri-
ty” syftar till att också låta ”marginaliserade erfarenheter” och ”farliga 
minnen”, innefattas i själva identitetsförståelsen och därmed motverka att 
”kristen identitet” konstitueras på ett statiskt, entydigt och monocentriskt sätt 
som exkluderar ”den Andre”. Daphne Hampson, bland annat på grund av sin 
                               
610 Jfr Sugirtharajah: Postcolonial Reconfigurations, s. 125.  
611 Detta har många teologer påpekat, i den här avhandlingen har jag visat bland annat vad 
Rita Nakashima Brock säger i frågan. I en svensk kontext diskuteras frågan om identitet och 
hur kristen identitet formas i bland annat boken Tolkning för livet (2004). Där ställer teologen 
Thomas Ekstrand frågan huruvida kristen identitet kan avgränsas så att den skulle vara möjlig 
att intersubjektivt prövas och accepteras för de flesta som kallar sig kristna. Han sympatiserar 
med teologen Kathryn Tanner som beskriver kristen identitet som en uppgift, inte något på 
förhand statiskt utan något som ständigt formuleras på nytt. Ekstrand, Thomas: ”Vad betyder 
världen bakom texten?”, i Eriksson (red.): Tolkning för livet, s. 106. Den svenska teologen 
Ola Sigurdson poängterar att kristna praktiker är hybrider i den bemärkelsen att de är avkom-
mor från såväl den kristna kyrkans tradition som den samtida kulturen. Han poängterar att om 
man över huvud taget kan tala om kristen ”identitet” så är den relationell och etableras från 
början genom lånat material. Sigurdson, Ola: Himmelska kroppar: Inkarnation, blick, kropps-
lighet, s. 583f. 
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uppfattning om ett stabilt subjekt, avgränsar däremot kristen identitet och det 
”äktkristna”.612  

Jag vill nu utifrån förutsättningsanalysen i spänningsfältet mellan Daphne 
Hampson och Rita Nakashima Brock belysa mellanrummet. 

Mellanrum 
Jag vill föreslå mellanrum som ett begrepp för försoningsteologins förutsätt-
ningar.613 Detta mellanrum beskriver närmast platsen där teologin utformas, 
där tolkning sker. Mellanrummet har av postkolonialt inspirerade feministis-
ka teologer också beskrivits som ett tredje rum.614 ”Det tredje” refererar till 
den plats där förhandlingen sker, där identitet konstrueras och återkonstrue-
ras, där det tvetydiga livet levs. Identitet förstås då i relation till trosläror och 
subjekt. Att något tredje, alltså något nytt uppstår, har diskuterats tidigare i 
anslutning till Rita Nakashima Brocks begrepp interstitial integrity. Hos 
henne uttrycker interstitial integrity inte det nya på samma sätt som somliga 
postkoloniala teoretiker anger med ”det tredje”. Hos Brock uttrycker be-
greppet snarast en strävan efter att bibehålla och integrera dikotomier. Med 
begreppet mellanrum och hur det uppfattas här, framhålls möjligheter också 
till det nya, oväntade. Begreppet mellanrum är inspirerat av Brocks förståel-
se av interstitial integrity, men det skiljer sig på det sättet att jag med inspi-
ration av ”det tredje” tydligare vill framhålla förvandlingsmöjligheter och att 
något nytt uppstår. Identitet uppstår i möten. Därmed inte sagt att den egna 
identiteten ”stärks” i mötet med den andre. Den kan lika väl förvandlas, 
något nytt kan uppstå.615 

Jag har visat att Rita Nakashima Brock inte integrerar sitt eget både/och-
tänkande, uttryckt med termen ”interstitial integrity”, ända ner till förutsätt-
ningsnivån. Det finns stabila kategorier som exempelvis det etiskt rätta och 
goda, vilka framställs som entydiga och universella ståndpunkter. Hon 
argumenterar med andra ord inte konsekvent. Jag är influerad av Rita  
Nakashima Brocks begrepp, men vill med termen mellanrum öppna upp för 
att det i spänningen mellan dikotomier och på platser där teologi utformas, 
uppstår något nytt. Mellanrum skall konkretisera det tvetydiga. Mellanrum 

                               
612 Jfr resonemang i kapitel 5 där jag också hänvisade till Mattias Martinsons analyser. 
613 Jag är inspirerad av den judiske teologen David R. Blumenthal som menar att teologi 
genom att vara tolkning, befinner sig mellan text, tradition, Gud och läsaren eller den troende. 
Blumenthal: Facing the Abusive God, s. 237. Jag vill dock inte låsa fast kategorierna för det 
”mellan” vilket teologi uppstår. 
614 Den postkoloniala teologen English refererar till den postkoloniala teoretikern Homi 
Bhahbas identitetsbegrepp. Det tredje rummet är då en plats där man förhandlar om personlig 
identitet. Det tredje rummet beskrivs av English som ett sätt att förstå hur kvinnors identitet 
växer fram, vilket förutsätter fragmentariserade och dislokaliserade diskurser. ”Det tredje 
rummet” är en plats mellan osäkerhet och säkerhet, i English, Leona M.: ”Feminist Identities: 
Negotiations in the Third Space”, Feminist Theology 13 (2004), s. 100.  
615 Jfr hybriditetsdiskussionen i kapitel 4, not 363, 364. 
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uttrycker att det inte finns något entydigt, stabilt och säkert, gentemot vilket 
det är möjligt att ha universella anspråk. När begreppet används här, skall 
det också uppfattas som ett korrektiv gentemot universalistiska antaganden 
och fasta beskrivningar av den kristna identiteten. Jag vill föreslå mellan-
rummet som den plats där teologin utformas i en ständig och pågående 
tolkning och omtolkning616 av såväl kontext som identitet.  

Jag har genom avhandingen redovisat hur feministiska teologer problema-
tiserar föreställningar inom den kristna läran och gemenskapen som de anser 
är präglade av patriarkala värderingar. Feministiska teologer strävar efter att 
synliggöra och förändra detta. Feministiskt influerade teologer anser att 
kvinnor har varit exkluderade från möjligheten att tolka det som hör till den 
kristna identiteten och många ifrågasätter också föreställningar om stabila 
identiteter. Många står i det som har beskrivits som den konstruktivistiska 
traditionen där man bland annat framhåller det problematiska i att enhet 
privilegieras framför mångfald men även när pluralismen etablerar enhet 
genom att reducera mångfald till enfald.617 Detta är problematiskt därför att 
”det Andra” då marginaliseras.  

Jag har visat hur feministiska teologer söker efter strategier för att kunna 
hantera den kristna traditionen, medan andra anser att den är för patriarkal 
och har valt att lämna den. Hos många feministiska teologer framkommer 
dels viljan att ta traditionen på allvar för att den över huvud taget skall kunna 
kallas kristen, dels vikten av att androcentrism och kvinnoförtryck i den-
samma avslöjas. I ”den kristna traditionen” behöver då också kvinnors 
närvaro och deltagande innefattas.618  

Daphne Hampson anser att kristen tro är omöjlig att bejaka för en femi-
nist. För henne består försoning snarast i att lämna ”den kristna försoning-
en”. Jag har redogjort för Hampsons syn på identitet och hennes syn på 
trosläror och subjekt som stabila. Samtidigt har jag särskilt uppmärksammat 
hennes kritik av makt i språk och symbolsystem. Denna makt avslöjar 
Hampson i sin kritik av att partikulära händelser reser universella anspråk. 
Med begreppet hybrid identitet, vill jag föreslå en mer dynamisk förståelse 
av såväl troslärors som subjekts identitet än vad Daphne Hampson gör. Med 
Rita Nakashima Brock vill jag framhålla att subjekt inte enkelt kan ställa sig 
utanför diskurser, utan alltid är indragna i dess meningssammanhang. Men 

                               
616 För ett hermeneutiskt perspektiv se exempelvis Kristensson Uggla, Bengt: Kommunikation 
på bristningsgränsen: En studie i Paul Ricoeurs projekt, liksom Fritzson, Arne: Främlingskap 
och tillhörighet. Fritzson argumenterar för en teologi med ”kenotisk form”, kännetecknad av 
ett ”svagt” tänkande och inkarnationstanken. Identitet måste då förstås som sårbar. Fritzson 
framhåller vikten av ständig omprövning, liksom självkritik, öppenhet mot ”den andre” och 
”det annorlunda” (ss. 208–218). Fritzson har ett genomgående, och för mig utmanande 
hermeneutiskt perspektiv. I mitt perspektiv fungerar i stället ”dödskontexter” som ständiga 
korrektiv, även om dessa dödskontexter tar sin epistemologiska utgångspunkt i ”kroppen” 
som ständigt förskjuts. Den är inte stabil.  
617 Jfr Taylor: ”Introduction: System, Structure, Difference, Other”, s. 4.  
618 Se exempelvis Wondra: Humanity Has Been a Holy Thing, ss. 25, 46f. 
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först och främst vill jag här föreslå en relationell och dynamisk förståelse av 
uppenbarelsen som pågående. Detta behöver inte utesluta hänsynstagande till 
exempelvis den bibliska uppenbarelsen. Det förutsätter däremot en i grunden 
icke-propositionell syn på uppenbarelsen. Kontinuerlig tolkning och omtolk-
ning av den blir nödvändig. Jag menar också att uppenbarelsen som pågåen-
de och inte avslutad, borde kunna bemöta delar av den kritik som i synnerhet 
Daphne Hampson riktar mot kristna trosläror. Daphne Hampsons kritik av 
universella anspråk utifrån partikulära händelser i kombination med Rita 
Nakashima Brocks kritik i ett relationellt perspektiv, tillsammans med båda 
teologernas kritik av heteronomi och hierarkisk makt, utmanar föreställning-
ar om universella anspråk.  

Begreppet hybriditet åskådliggör att såväl trosläror som subjekt förändras. 
På mellanrumsplatser skall det också finnas möjlighet att förhandla och 
ompröva beslut och teologiska tolkningar. Detta förutsätter en maktförståelse 
där makt är något som delas, innehas av subjekt i diskurser, vilket i sig 
förutsätter subjektets agentskap. De möjligheter till motstånd som Brock 
beskriver, lämnar utrymme åt subjektets möjligheter till agentskap, samtidigt 
som subjektet är diskursivt bestämt.  

Mellanrummet tolkas också, men inte endast, som konkreta platser. Dessa 
kan jämföras med de platser Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock 
beskriver där man ”lyssnar varandra till talande”, där man genom talande 
och lyssnande söker försoning. På en mellanrumsplats, i likhet med vad 
Hampson och Brock förespråkar av ”förlorade erfarenheter”, finns på dessa 
platser beredskap att lyssna till och inkludera ”förlorade erfarenheter” och 
”farliga minnen”. Då relationer är tvetydiga och ofta ojämlika, krävs en 
medvetenhet om hur makt opererar samtidigt som det inte inbegriper före-
träden. På mellanrumsplatser är det svårt att förespråka företräden då platsen 
i sig är utan anspråk.619  

Mellanrummet är också platsen där det skall finnas utrymme att benämna 
och konkretisera det man på just den platsen bär med sig av teologiska 
uppfattningar. På konkreta platser bär man sin egen kontext och historia med 
sig. Frågor om sanning prövas på denna konkreta mellanrumsplats. I det 
aktiva lyssnandet på den andre, vad den andre finner omistligt, finns möjlig-
het att med Brocks terminologi, ”lyssna till hela sanningen”. I hela sanning-
en innefattas då minnen, förtryck, hopp och visioner. Här representeras olika 
kunskapstraditioner och verklighetsuppfattningar. I medvetenhet om att 
försoningsteologi utformas på provisoriska dock konkreta platser, finns 
möjlighet att acceptera denna olikhet och skillnad. Frågor om emancipation 
måste också hanteras.  

                               
619 Jfr Eriksson, Anne-Louise: ”… ingen har rätt till tolkningsföreträde men alla har tolknings-
tillträde” i ”När var och en hör sitt eget språk”, i Eriksson (red.): Var kan vi finna en nådig 
Gud?, s. 110. 
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I spänningsfältet mellan Hampson och Brock blir även kunskapssyn och 
förståelse av sanning en punkt för ytterligare bearbetning och reflektion. Här 
kan Hampsons och Brocks perspektiv befrukta varandra. Om sanning prövas 
konkret, utmanas ett strikt pragmatiskt perspektiv. Föreställningar om ”hela 
sanningen” och strävan efter såväl historiska minnen som personliga erfa-
renheter, likaså ambitionen att ge utrymme åt vittnesuppgifter och männi-
skors berättelser, tillika önskan om dödskontextens företräde, utmanar före-
ställningar om att allt exempelvis skulle vara metaforer. Med sådana konkre-
ta perspektiv kan exempelvis våld mot kvinnor aldrig reduceras till metafo-
rer, för att anknyta till religionsfilosofen Mikael Stenmarks kritik av 
pragmatiska teologer.620 Likaså utmanas ett strikt rationalistiskt perspektiv.  

Det som skulle kunna framträda är i stället en kunskapssyn som söker 
förbinda känslor och förnuft, en ”integrerad kunskapssyn” (Prokhovnik), 
som utmanar såväl en kunskapssyn karakteriserad av vetenskapliga sanno-
likhetsresonemang som strikt pragmatiska argument. Om försoningsteologi i 
mellanrum söker utgå från dödskontexter, ta ”det tragiska” på allvar, blir 
kroppen, i likhet med vad Prokhovnik hävdar, grunden till olika slags kun-
skap. Kroppen är platsen för känslor, affektioner och åtrå. Då känslor inne-
fattar kognition och dessa är lokaliserade i såväl sinnet som kroppen, måste 
dikotomier mellan kropp och sinne, känslor och förnuft, brytas ned. 

På mellanrumsplatser måste det finnas utrymme för olikheter. Förhand-
lingar syftar inte till att alla skall bli överens eller om att skillnader skall 
reduceras till likhet. Det handlar i stället om att på den konkreta plats teolo-
gin utformas, med Brocks terminologi, ta ansvar för den tradition man bär 
med sig i den kontext man befinner sig. Hennes argumentation om traditio-
nens tvetydighet och vikten av ansvarighet gentemot densamma, återger 
tolkningar av språket som inte oskyldigt och dödskontextens företräde. 
Traditionen eller kontexten skall då inte ses som statisk, universellt applicer-
bar eller stabil. Här och nu får man utforska och förhandla sig fram till vad i 
detta fall försoning innebär.  

På en mellanrumsplats bär man med sig de traditioner till vilka man räk-
nar sin tillhörighet. Dessa fungerar som viktiga speglar, tillhandahåller 
mönster, berättelser, tolkningar i vilket man på många sätt redan är indragen. 
Dessa skall uppfattas som värdefulla resurser och därför tas på allvar. Dessa 
kan också bidra till en omvärdering av egna föreställningar. Detta synsätt på 
traditionen, kan jämföras med hur filosofen Marcia Sá Cavalcante Schuback 
beskriver tolkning som musikalisk interpretation. Hon tar sin utgångspunkt i 
improvisationen, (från det latinska improvisus som betyder det oförutsedda). 
Improvisation och noterad musik betraktas som motsatser inom musikveten-
skapen. Den noterade texten är ”färdig” (jfr tolkningar av ”traditionen” som 
avslutad) och improvisationen skapas i ett här och nu. Cavalcante  
Schuback framhåller att det inte är så vattentäta skott dem emellan.  
                               
620 Jfr not 66 i kap 1. 
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Improvisationen uppstår alltid i relation till ett musikaliskt system, den är en 
”… växelverkan mellan struktur och strukturlöshet, mellan bindning och 
frihet, beroende och självständighet, komposition och interpretation”.621 En 
liknande tolkning av traditionen framträder i analys av Hampsons syn på 
traditionen kontrasterad mot saxofonisten John Coltranes musikaliska  
improvisationer. Coltrane utvecklade sin egen röst genom att utlämna sig till 
den andre (läs ”traditionen”). Coltrane lärde sig improvisationen genom 
trägen övning, härmning och repetition av läromästarens tolkningar.622 Tradi-
tionen blir med ett sådant synsätt något till vilket man relaterar, i vilken man 
alltid redan är indragen, men också med ett mellanrumsperspektiv, har 
möjlighet att i frihet improvisera utifrån.  

Mellanrummet är en plats där man har möjlighet att dra sig undan, få per-
spektiv, analysera och kritiskt granska såväl trostolkningar som kontexter. 
Där blir det angeläget att utforma verktyg där såväl identitet som kontext 
granskas. Detta kan jämföras med det Brock anger som kritisk distans och 
synförmåga (nun-chi). Mellanrummet kan också uppfattas som platser där 
man undersöker större sammanhang, vilka i ett relationellt perspektiv, ofta 
har direkta konsekvenser för det egna sammanhanget. Ibland behöver många 
mötas på mellanrumsplatser. Olika nationaliteter, religionsföreträdare, 
erfarenheter, professioner, för att i större perspektiv bearbeta frågor om 
försoning. Strävan och längtan efter försoning tillhandahåller också i sig ett 
slags yttersta kriterium eller horisont gentemot de beslut som eftersträvas. Så 
länge det finns sådant som tolkas som dödskontexter; förtryck, våld, över-
grepp, lidande, så skall man på mellanrumsplatser söka vägar för försoning, 
”övergångar”, ”till” återupprättade relationer, fred och harmoni. Ett ständigt 
korrektiv är dödskontexter, att förtryck, våld, död och lidande skall motver-
kas. Hur detta skall motverkas måste dock avgöras lokalt, partikulärt.  

Mellanrummet lämnar utrymme åt det experimentella. Mellanrummet 
som plats för tolkning, synliggör tolkningsutrymmet mellan tolkningen och 
det tolkade, mellan ord, begrepp, bilder och den transcendenta verklighet 
som begrepp och bilder aldrig realistiskt kan återge.623 Mellanrummet är 
experimentellt men inte abstrakt. Detta kan jämföras med det experimentella 
rum Mattias Martinson föreslår.624 Martinson använder, med vissa reserva-
tioner, ”laboratoriet” som en metafor för att beskriva förutsättningarna för en 
experimentell teologi. Martinson diskuterar teologi som intellektuell verk-
samhet, vilket gör att han kan använda kliniska termer (jag tänker mig vita 
handskar, sterila instrument) och diskutera teologi i laboratoriet. Sen fram-
håller han ett ”vi” som utformar teologi, vilket måhända närmast är en 

                               
621 Schuback, Marcia Sá Cavalcante: Lovtal till intet: Essäer om filosofisk hermeneutik, s. 
170. 
622 Matt Jenson ger detta exempel och kontrasterar det mot Daphne Hampsons synsätt där 
man vill skapa något helt nytt utifrån en tradition. Jenson: The Gravity of Sin, s. 112. 
623 Jfr Schuback: Lovtal till intet, s. 7. 
624 I Martinson: Postkristen teologi. 
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retorisk poäng, men detta ”vi” innefattar också den skillnad jag vill framhål-
la mellan mellanrummet och det experimentella rummet. För ”vi” som 
utformar teologi, befinner oss väldigt sällan i laboratorier. ”Vi” befinner oss 
mitt i det tvetydiga livet. ”Vi” bär med oss erfarenheter, även om dessa 
erfarenheter, som Martinson påpekar, aldrig kan tolkas som någon ”ren” 
erfarenhet.625 Detta utesluter dock inte, enligt min mening, en nödvändig 
tolkning av erfarenhet. Det jag saknar i Martinsons experimentella teologi är 
just en ”integrerad kunskapssyn”. När feministiska teologer menar att de 
skriver teologi i ”sopkontexter”, bokstavligt talat,626 så utformas den teologin 
långt ifrån laboratorier. Om den befinner sig där, så är handskarna och rock-
arna inte vita och instrumenten inte rena. Mellanrummet, såsom jag vill 
föreslå det, är ett rum mitt i det levda livet, märkt av dödskontexter. Dessa 
dödskontexter medför också att man ibland lokalt, partikulärt, måste göra 
ställningstaganden, finna lösningar på hur dödskontexter skall motverkas.  

Med ett mellanrumsperspektiv blir avgränsningen postkristen och kristen 
inte så intressant. Försoningsteologi utformas då snarast mellan post och 
kristen. Som jag redan visat, är det inte så vattentäta skott mellan den post-
kristna teologen Daphne Hampson och den kristna teologen Rita  
Nakashima Brock. Det finns stora likheter i innehållskritiken och delvis i 
den teologiska konstruktionen. Även i deras förutsättningar finns öppningar 
som inte hade behövt så entydiga avgränsningar. Ett mellanrumsperspektiv 
är med nödvändighet experimentellt och kritiskt prövande. Det finns inga 
fasta avgränsningar gentemot vilka stabila positioner och universella anspråk 
kan tas. Mellanrum är platser på gränsen där marginaliserade röster skall 
inkluderas. Detta utmanar såväl det tvärsäkra avvisandet som det trosvissa 
bejakandet.627 Ett sådant perspektiv gör det också möjligt att förhålla sig till 
såväl det postkristna som det kristna utan rädsla.  

Försoningsteologi såsom den tentativt och fragmentariskt har antytts här, 
utformas således mellan post och kristen. Försoningsteologi som tar sin 
utgångspunkt i dödskontexter och ständigt prövar vad som är möjligt och 
inte möjligt att omfatta av teologiska tolkningar, befinner sig på gränsen. 
Eftersom prövning och kritisk granskning innefattar både ett bejakande och 
ett ifrågasättande, så befinner den sig mellan post och kristen. 

För mamman som mördades (jämför den inledande berättelsen i den här 
avhandlingen), bidrog försoningsteologiska tolkningar till hennes tragiska 
död. Jag ställde frågor om den teologi finns, som hade kunnat bistå henne att 
                               
625 Martinson: Postkristen teologi, s. 105. 
626 Jfr hänvisningar till teologen Ivone Gebara: Out of the Dephts i kapitel 2 not 113. 
627 Ett liknande resonemang återfinns hos Anne-Louise Eriksson som menar att det närmast 
blir ”självmotsägande att tillämpa en exkluderande gränsdragning mellan ’kristet’ och ’icke-
kristet’ för en teologi om söker demontera hierarkier och bereda rum för marginaliserade 
röster i den teologiska diskursen. Eftersom feministisk teologi kritiserar traditionell teologi för 
att åtminstone till vissa delar vara kvinnoföraktande, är det emellertid inte heller möjligt att 
låta etablerade teologiska diskurser utgöra norm för vad som är kristen tro.” Eriksson: Kvin-
nor talar om Jesus, s. 41. 
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göra andra val, om hur den teologin i så fall skulle ha sett ut. Jag ställde 
frågan om vilken teologi som skulle kunna tolka det våld och lidande barnen 
har utstått, om den teologi finns som kan hjälpa barnen att nå helande och 
försoning. Jag undrade också vilken teologi som skulle kunna säga något till 
pappan som dödat. Detta är frågor som är omöjliga att besvara inom en 
avhandlings ram. Den teologiska uppgiften innefattar en kritisk granskning 
av läran och konstruktiva förslag på utformning som gör den begriplig och 
trovärdig i en viss kultursituation. Men det är i det levda livet teologin måste 
prövas. Samtidigt har jag granskat kritiskt och antytt försoningsteologiska 
tolkningar av såväl innehåll som förutsättningar, med den familjen i mitt 
minne. 
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Summary 

Introduction 
The overall purpose of this thesis is to illuminate and critically evaluate 
Christian theology of atonement and redemption, in order to contribute to 
contemporary theology of atonement and redemption. The illumination and 
evaluation is reached through an analysis of the work of two contemporary 
feminist theologians; Daphne Hampson and Rita Nakashima Brock.  

Hampson is one among a number of feminist theologians who have for-
mulated a sharp post-Christian position. Particularly she has given attention 
to meta-theoretical issues regarding knowledge. Brock has particularly 
distinguished herself through her critique of the Christian concept of atone-
ment and through her contributions to reconciliation and redemption. Brock 
has in particular aimed her attention at meta-theoretical issues regarding 
language and symbol. Both Daphne Hampson and Rita Nakashima Brock 
argue that Christian atonement-theology, primarily the so called objective 
model, is hurtful to children and victims of abuse and violence. They both 
argue that theological language is not innocent. At the same time, they 
illustrate broken relationships, sufferings, and problems they want to change, 
give theological interpretations of how that change is to take place and 
present methodologies on how to reach reconciliation between human beings 
and God as well as between human beings. 

In this thesis I argue that Christian theology of atonement and redemption 
is to be grounded in Sitz-im-Tod, contexts-of-death. Context of death is a 
conceptual travesty of the well-known theological concept Sitz-im-Leben. I 
use this concept to describe abusive violent situations, that especially women 
and children are living in.  

The overall purpose is divided into the following challenges. 
 

1. How do feminist theologians value Christian theology of atone-
ment and redemption?  

2. Where do Daphne Hampson and Rita Nakashima Brock stand in 
relation to Christian theology of atonement and redemption?  

3. How do Daphne Hampson and Rita Nakashima Brock distinguish 
themselves from each other regarding content and presupposi-
tions in their understanding of atonement and redemption? 

4. Which areas of tension appear in the comparison between these 
theologians and how does one position oneself within the tension. 
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Chapter 1 
To illuminate the challenges I undertake a critical analysis of content and 
presuppositions in Daphne Hampson’s and Rita Nakashima Brock’s theolo-
gies of atonement and redemption. The analysis takes place in two steps. In 
the first step, the analysis of content, I describe and analyze Hampson’s and 
Brock’s critique of Christian atonement-theology. Their own theological 
contribution, understandings and interpretations are in focus. In the second 
step, the analysis of presuppositions, I explain basic principles upon which 
they shape their theology. Decisive and detailed ideas that outline their 
theology and their interpretations of Christianity are in focus.  

In the analysis of content and presuppositions I describe, criticise, and 
evaluate their theological critique and construction (meaning their theologi-
cal contribution). In the last Chapter of the thesis I present my own theologi-
cally constructive contribution.  

Thus, I argue that contemporary theology of atonement and redemption 
can be considered as “from-transition-to”. Francis Schüssler Fiorenza argues 
that redemption is best understood as liberation from one state of affairs to 
another. Redemption is a process by which a change takes place. Schüssler 
Fiorenza argues that the term redemption is closely related but distinct from 
the concepts atonement, reconciliation and salvation. What is important is 
that he claims that all terms refer to a transition from one state of affairs to 
another and that redemption, in his description, covers what usually is de-
scribed as different theories of the atonement. The terminology of redemp-
tion, atonement, reconciliation, and salvation are also often merged. I under-
stand atonement as a concept that covers the “transition”, that which makes 
redemption possible. Redemption covers the whole model “from-transition-
to”. I apply the concept “atonement/redemption” to cover what reconcilia-
tion means; i.e. re-established relationships, peace and harmony, and to 
emphasise the “transition”, how redemption is made possible. In Christian 
theology the “transition” is often described as different theories of the 
atonement. In this thesis theology of atonement/redemption includes inter-
pretations of God and human beings, relations between God and human 
beings, and between human beings, and interpretations of where God is and 
who God is in light of the suffering of the world.  

In the model “from-transition-to” I analyze Hampson’s and Brock’s theo-
logical critique and theological construction. My critical analysis focuses 
especially on internal consistency. I examine whether their critique relates to 
their constructions or not and whether their constructions “from-transition-
to” is described consistently or not. I add special attention to their use of 
dichotomies.  

The analysis of presuppositions is made up by three analytical concepts; 
theoretical arguments of knowledge, understandings of faith, and the posi-
tion of the subject. I also analyze various other essential concepts out of 
which gender is one. I distinguish between that which gender is and how to 
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understand gender, i.e. a distinction between the ontological and epistemo-
logical question. This distinction is comparable with “ontological essential-
ism” and “strategic essentialism”. I argue that the most important question is 
the how-question, how to understand gender.  

Chapter 2 
In this chapter I shed light on the thesis’ first challenge; how do feminist 
theologians value Christian theology of atonement and redemption? I intro-
duce a number of feminist-theoretical concepts, and present an overview of 
feminist and womanist interpretations of atonement and redemption. I out-
line some areas covering challenges and theological issues often criticised 
within the feminist-theological field, areas concerning a male saviour, the 
concepts of suffering, victimization, and obedience. Other areas cover inter-
pretations of Jesus’ saving death and suffering, interpretations of sin and the 
need of salvation, Jesus as substitute, interpretations of atonement and re-
demption that exclusively refers to the soul’s salvation or salvation as some-
thing beyond this life. Yet other areas cover interpretations that emphasize 
God-relations before relations between human beings, attempted apolitical 
and non-contextual interpretations of the atonement as well as “the scandal 
of particularity”.  

I introduce two main opinions among feminist theologians regarding 
atonement and redemption within Christian theology. The first is a rejection 
of Christian atonement-theology. The second is a revision and re-
interpretation of Christian atonement-theology where Jesus and the cross are 
still considered important. The first opinion is described as a radical feminist 
interpretation and the second as a moderate feminist interpretation. Impor-
tant to note is the fact that the radical opinion does not necessarily corre-
spond with an explicitly Christian position. Both Rita Nakashima Brock and 
Daphne Hampson are radical interpreters, however Brock considers herself 
to be a Christian and Hampson to be a post-Christian. Accordingly Brock 
doesn’t consider the death and resurrection of Jesus as constitutive to Chris-
tian theology.  

Chapter 3 
In this chapter I illustrate the second challenge of the thesis: Where do 
Daphne Hampson and Rita Nakashima Brock position themselves in relation 
to Christian theology of atonement and redemption? Further I illuminate the 
third challenge of the thesis: How do Daphne Hampson and Rita Nakashima 
Brock distinguish themselves from each other regarding content in their 
understanding of atonement and redemption? In this chapter I analyze 
Hampson’s and Brock’s critique of Christian theology. I systematize their 
critique through concepts such a “the Other” and images of God, as well as 
in the model “from-transition-to”. Hampson and Brock base their arguments 
on theories of power and language, and they both stress the importance of 
the inherent power of particular terminologies and symbols. They base their 
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critique in feminist theory, object-relations theory, post-structuralism 
(mainly Hampson), and postcolonial theory (mainly Brock).  

I illustrate their critique of dichotomies and their use of “the Other”. I 
show Hampson’s and Brock’s arguments of gender socialisation and social 
organization. Brock, like Hampson, criticise concepts such as God Father 
and God as distant and hierarchical. Hampson, compared to Brock, is 
stronger in her critique regarding the monotheistic and anthropomorphic 
God. Both Brock and Hampson consider some Christian images and dogmas 
so destructive and dangerous that they must be rejected. Brock, compared to 
Hampson, stronger emphasizes children’s actual lack of fathers. In Brock’s 
later production she focuses more on ideologies and systems of language and 
symbols.  

I then follow the model “from-transition-to” demonstrating Hampson’s 
and Brock’s critique of “from”. Both are critical of sin-conceptions that take 
their beginnings in the individual, when the body is described as sinful and 
when descriptions are made without consideration of psychological, social, 
structural and relational aspects of suffering and violence. Both Hampson 
and Brock emphasize what they describe as harmful consequences of sin-
concepts, especially to women and children.  

When it comes to what makes the “transition” possible, both Hampson 
and Brock are questioning suffering, death, and victimization as means or 
presuppositions for atonement/redemption. When it comes to where the 
transition takes place, both Hampson and Brock are questioning that a par-
ticular occasion in former times has such a decisive importance. Their cri-
tique of who needs the atonement/redemption shows that they are question-
ing subjective interpretations, meaning that human beings are in need of 
Jesus’ saving death. Particularly they are critical towards objective interpre-
tations, meaning that God needs the death of Jesus to be able to love and 
forgive. Brock critiques interpretations that do not spell out responsibility; 
Who is responsible for the death of Jesus?  

Both Hampson and Brock criticise ideas of “to” as something beyond this 
world. Hampson questions different theological ideas of “to”, such as “being 
born again”. They both question ideas of “to” that require someone to be-
come something she is not already.  

Chapter 4 
In this chapter I illustrate the third challenge of the thesis; how do Daphne 
Hampson and Rita Nakashima Brock distinguish themselves from each other 
regarding content in their understanding of atonement and redemption? 

I introduce their individual theologies, in particular their theologies of 
atonement/redemption. I primarily analyze their material with regard to 
internal consistency, following the model “from-transition-to”. I argue that 
Hampson intends to dissolve dichotomies, but that she in fact also preserves 
some of them and that Brock intends to re-connect dichotomies, but that she 
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in fact dissolves some of them. I conclude the chapter by gathering questions 
answered by Hampson and Brock, questions like: What makes the transition 
possible? What is the role of Jesus within the transition? How is the cross 
described? Who is God? Where is the transition taking place? How is “from” 
described? How is “to” described?  

I analyze whether Hampson and Brock follow up their critique in their 
own theology or not. I furthermore highlight consequences and the lack of 
same in their line of arguments. In Hampson’s material problems and lack of 
consequences concern for example the category of gender. I claim that 
Hampson confuses what (the ontological question) with how (the epistemo-
logical question) in her gender-analysis. She hides differences between 
women when she claims that “women” will never accept some interpreta-
tions, and also reduces “the Other” to “the Same”. I demonstrate that 
Hampson e.g. does not seriously critique relations, which means that her 
“transition” does not reflect conflicts e.g. among women, nor the fact that 
women and men are still unequal when it comes to opportunities. I argue that 
Hampson has a vertical (concerning relations between humans and God) 
understanding of God. I also claim that Hampson confuses panentheistic and 
theistic conceptions of God and that her theistic theology is problematic. E.g. 
she preserves some dichotomies, especially between spirit and matter.  

Rita Nakashima Brock intends to connect dichotomies. With the concept 
interstitial integrity, she aims at a both/and-thinking. I demonstrate that she 
in fact dissolves some dichotomies. In Brock’s theology it is unclear whether 
God is different from human beings or not. Furthermore Brock confuses 
panentheistic and pantheistic concepts of God. It is unclear whether Brock 
means that God can act outside human relationships or not. Brock has a 
horizontal (concerning relations between people) understanding of God. 
Brock tends to confuse relations between God and humans, something she 
criticises in other situations. I show that Brock applies to human beings large 
responsibilities and claims that she leaves out suffering, anxiety, and feelings 
of God-abandonment in her “transition”. Based on her relational Christol-
ogy, Christa/Community, Brock argues against the particular. At the same 
time, that discloses one-sided descriptions of reality in her material. Brock 
does not believe that resurrection means eternal life and a life beyond. I 
show that she refuses the alternative. There is not any both/and or “intersti-
tial integrity” in Brock’s interpretations of heaven-earth.  

Chapter 5 
In this chapter I illustrate the third challenge of the thesis: How do Daphne 
Hampson and Rita Nakashima Brock distinguish themselves from each other 
regarding presuppositions in their understanding of atonement and redemp-
tion? 

The overall theme in this chapter is Christian identity and theology of 
atonement/redemption. I analyze foundations in Hampson’s and Brock’s 
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theology, basic principles upon which they shape their theology. My analyti-
cal concepts are arguments of knowledge, understandings of faith and the 
position of the subject. I also analyze other theologians’ responses and 
critique of Hampson and Brock.  

Hampson and Brock draw dissimilar conclusions about Christian theol-
ogy. I show that Hampson’s most important point of departure is that human 
beings relate to God without heteronomy, whereas Brock’s most important 
point is to resist violence and suffering. I argue that their different points of 
departure are decisive to their various conclusions.  

In the analysis of Hampson’s understanding of faith I use the concepts 
authentic and reasonable. I show that these concepts are often confused in 
various analyses of Hampson’s theology. This means that the critique of 
Hampson is not always relevant. With epistemological arguments Hampson 
argues against particular occasions given universal signification. She argues 
against heteronomy with ethical arguments. Her arguments can be described 
as criteria of reasonableness. Hampson argues that an authentic Christian 
faith includes belief in Jesus as unique. Brock claims that Christian faith is 
relational, that identities are instable and changeable, shaped by different 
influences. Like Hampson, Brock rejects Christian beliefs about the unique-
ness, death, and resurrection of Jesus, as saving. Brock therefore can be 
criticised for predicting a non-authentic Christian faith. Daphne Hampson 
argues that an authentic Christian faith is not reasonable. To Rita Nakashima 
Brock a Christian faith can be reasonable; however that faith is also authen-
tic, is something she does not explicitly discuss.  

I demonstrate that Hampson locates agency to the subject. Brock locates 
agency to the subject in the discourse. Brock describes the outer reality as 
processuell and changeable. Hampson describes history as a causal nexus. 
Both Hampson and Brock argue against particularity in history and unique-
ness in the Christ event, Brock with arguments of relationships and process-
thought, Hampson with arguments of causality. Brock criticises what she 
describes as a “western” epistemology. She claims other sources of know-
ledge like dreams, trances, memories, and relations between people. 
Hampson also claims other sources than the strict empirical, like mystical 
experiences and telepathy. At the same time, Hampson maintains a stable 
subject of knowledge. Daphne Hampson is primarily a rationalistic arguing 
theologian. Rita Nakashima Brock is primarily a pragmatic arguing theolo-
gian. Still there are no closed boundaries between the two; Daphne 
Hampson’s subject is not entirely stable. In Hampson’s epistemology, there 
are close points of similarities with Brock’s arguments. Brock’s epistemol-
ogy is not entirely pragmatic, in her process-thought there are close points of 
similarities with Hampson’s argument of causality and quantum physics. 
Both theologians claim a connection between spirit and matter, although I 
don’t find that connection entirely accomplished.  
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Chapter 6 

In this chapter I present my own constructive contribution. I introduce my 
points of departure and argue that theology is both a critical and constructive 
discipline. I argue that theological interpretations do not contain “the whole 
truth” and that Christian language is not innocent. Furthermore I argue that 
theological interpretations are preliminary, can be reasonable in particular 
contexts, and have to be tested in lived life. I give my theological contribu-
tions in awareness of this.  

I describe my theological position as liberation-feminist. I am influenced 
by the praxis-oriented liberation-theology as well as by feminist theory and 
theology. At the same time I am influenced by postcolonial and postmodern 
critique of stable points of departure and universal claims. I argue that con-
texts of death shall be correctives of theological interpretations and that 
gender shall be analyzed as a “how”-question.  

In this chapter I illuminate the fourth challenge of the thesis; which areas 
of tensions appear in the comparison between these theologians and how to 
determinate one’s position in these areas? 

I discuss content and presuppositions. My content-response is structured 
by concepts that emerged from the comparative analysis of Hampson and 
Brock. These concepts are; images of God, the tragic, the cross, and the 
hope. I argue that Hampson’s and Brock's theologies combined can contrib-
ute to new perspectives.  

When discussing images of God, I propose a way of thinking that leaves 
room for a horizontal and a vertical image of God. I propose that God can be 
interpreted as embodied and present and as more than that.  

When discussing the tragic (which I define as the inevitability of our in-
volvement in evil) I propose that “from” ought to be described in both hori-
zontal and vertical terms. I underlie the importance of a deepened and more 
consequential analysis of the ambiguity of life as well as considerations of 
the tragic. I propose “relational original sin” as a concept to interpret con-
texts of death.  

When discussing “transition” and the cross I propose, as Hampson and 
Brock, that instrumental interpretations should be avoided. I suggest that 
interpretations of atonement/redemption should include interpretations of 
where and who God is in relation to contexts of death as well as interpreta-
tions of how God acts in contexts of death. I suggest that interpretations 
ought to unite resistance against violence and suffering with the tragic. I 
claim that interpretations where God is described as subject in the atone-
ment/redemption and where atonement/redemption is described as objective 
(meaning that God acts in the external course of events), are examples of 
such uniting. I suggest three criteria for theologies of the cross. Firstly they 
should avoid interpretations of suffering, victimization and death as means. 
Secondly they should contain interpretations of God’s presence in contexts 
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of death. Thirdly they should include interpretations of resistance against 
contexts of death.  

In this thesis I have demonstrated different strategies and attitudes to 
reach atonement/redemption. I have underlined the importance of people 
acting against contexts of death, which not exclude interpretations of God’s 
presence in and acting against contexts of death. When discussing “to” and 
the hope I propose interpretations of what goes beyond contexts of death. 
Hope is based on a theology that takes it beginning in “flesh made word”.  

My presuppositions-response is structured by the concept “space-in-
between”. I describe the place of interpretations of atonement/redemption as 
a space-in-between. That concept is similar but not identical with Brock’s 
concept “interstitial integrity”. I argue that with a space-in-between-
perspective the distinction between Christian and post-Christian is not so 
significant. Theology of atonement/redemption is shaped between post and 
Christian. I refer to similarities between the post-Christian theologian 
Daphne Hampson and the Christian theologian Rita Nakashima Brock. I 
argue that space-in-between-perspectives are necessarily experimental and 
critical. Spaces-in-between are space on the border where marginalized 
voices are to be included. This space challenges both the definite rejection as 
well as the definite affirmation. A space-in-between-perspective makes it 
possible to relate to both the post-Christian and the Christian without fear. 
Theology of atonement/redemption, as I propose it, is shaped between post 
and Christian. Theology of atonement/redemption, grounded in contexts of 
death, constantly evaluating and interpreting, is shaped on the border. Since 
critical evaluation both includes rejection and affirmation, theology of 
atonement/redemption occurs between post and Christian.  
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