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Abstract  
 

This essay explores the concept of soul in the theology of Sarah Coakley. This is done by analyzing 

the ideas in Coakleys work descriptively. The notion of soul has been found to have a close 

connection to two of Coakleys main ideas, those of desire and asceticism. From these ideas I have 

tried to add a concept of soul to Coakleys theological work.  

 

The notion of the soul has its basis in the material body and its desires. Coakley understands the 

desires of the body as both sexual desire and desire for God. In her theology desire can be 

understood as a metaphor for the soul´s longing for God. From the desires of the material body 

this essay have shown that one can design a concept of soul in Coakleys theology. I argue that you 

can understand Coakleys theology better theoretically by engaging a concept of soul instead of just 

focusing on contemplative prayer as a way of reaching God and do academic theology. With a 

concept of soul in Coakleys theology it can work regardless of confession or religious practice and 

it makes the academic theology possible without depending on contemplation.  
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1. Inledning 
Forskning om själen ses idag som ett utdaterat ämne för filosofer och teologer men själen är också 

ett sätt att antropologiskt analysera en del av människan som finns med i historien på ett odefinierat 

sätt.1 Som Nancy Murphy har påpekat ses nästan alla mänskliga förmågor eller kapaciteter som 

tidigare var attribut till själen numera som funktioner av hjärnan.2 Det tycks kanske något 

motsägelsefullt att ändå vilja intressera sig för detta område trots att flertalet forskare och tänkare 

vill dementera att kropp och själ är två skilda ting och att själen, som begrepp, istället har ersatts av 

psyket eller hjärnan. Ändå lever själen kvar hos oss i vårt dagliga tal och dyker upp på olika sätt i 

olika praktiker. Det är inte sällan som vi kan läsa i tidningsspalter eller på sociala medier om ämnen 

som har att göra med kropp och själ där hälsoproblem och själsliga problem dryftas.  

 

I radioprogrammet Teologiska rummet ägnades ett helt avsnitt åt själen där gästerna, 

religionspsykologen Owe Wikström och psykiatrikern Nils Uddenberg, fick diskutera 

själsbegreppet.3 Där nämner de att psykologer sällan talar om själen och att det finns mycket 

forskning som refererar till begreppen själv eller jaget. Själen är snarare reserverat till någon slags 

metaanalys om människans väsen.4 De nämner också att psykologer och forskare som talar om 

själen på ett metaplan (kring vad själen är för något ytterst sett) verkar vara lika vilsna som alla 

andra över detta begrepp.5  

 

På andra ställen kan man finna en bild av att kroppen bör vara ett med själen. Ett exempel på detta 

fann jag hos ett yogaföretag som beskriver vad yogan kan hjälpa oss med.  

 
Yogan kan hjälpa oss att förankra medvetenheten om att kroppen är en unik, intelligent, fullständigt 

ändamålsenlig enhet och om att kroppen är ett med själen (eller psyket för den som föredrar den 

benämningen).6 
 

 
1 Miller, Patrick D, ”Whatever Happened to the Soul”, Theology Today, vol. 50, nr. 4, 1994, s. 507-510, s. 509. 
2 Murphy, Nancy, ”Human Nature: Historical, Scientific, and Religious Issues”, Whatever Happened to the Soul?. Scientific 
and Theological Portraits of Human Nature (red. Warren S. Brown, Nancy Murphy & Newton H. Malony), Minneapolis: 
Augsburg Fortress, 1998, s. 1. 
3 Sveriges Radio P1, ”Om Själen”, Teologiska Rummet, 2011-11-27, 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/53199?program id=3109, hämtad: 2020-04-01. 
4 Sveriges Radio P1, ”Om Själen”, Teologiska Rummet, 2011-11-27, 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/53199?program id=3109, hämtad: 2020-04-01, 31 min. 
5 Sveriges Radio P1, ”Om Själen”, Teologiska Rummet, 2011-11-27, 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/53199?program id=3109, hämtad: 2020-04-01, 31 min. 
6 Unifying Yoga, Om Unifying Yoga, 2018, https://www.unifyingyoga.se/om/, hämtad: 2020-04-07. 
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Detta företag för in den mer moderna benämningen psyke i en parantes om vad yogan kan göra. 

Att gå ut i naturen är en aktivitet som man kan höra är stärkande för själen och ofta har träning 

och hälsa kommit att förknippats just med kropp och själ. 1177 vårdguiden skriver att ”det är bra 

för både kropp och själ att du rör dig regelbundet”.7 Detta är ett exempel på att den dualistiska 

föreställningen om människan som bestående av en kropp och en själ fortfarande lever kvar inom 

spridda fält i samhället. Likaså finns denna uppdelning av kropp och själ som en del i den kristna 

traditionen vilken spiller över på samhället i stort. På Svenska kyrkans hemsida finns det en flik 

som heter Hälsa för själen:  

 
Vi lär oss redan från barnsben att vi behöver ta hand om vår kropp, tänka på hur vi rör oss och vad 

vi stoppar i oss. Tänk vad bra det vore om vi kunde ge samma friskvård till själen: motionera den 

ibland och se till att den får näring den mår bra av.8 
 

Här tycks själen vara något som man bör motionera för att må bra i både kropp och själ. Jag hävdar 

att själsbegreppet onekligen finns med hos oss människor som en levande praktik, men vad vi avser 

när vi talar om den råder det dock ofta delade meningar om inom såväl psykologi, hälsa och teologi.  

 

Inom det teologiska fältet dyker diskussion om själen upp i olika former, främst hos 

religionsfilosofer i body/mind - debatten, där själsbegreppet ofta ersatts av begreppet mind. Arv från 

den platonska dualismen som till stor del influerade kyrkofäderna dyker upp hos teologer med jämna 

mellanrum. Hos dem hade själsbegreppet en betydligt mer central plats än vad det ges idag. En 

teolog som inspireras, influeras och hämtar mycket av sin teologi från tidiga kyrkofäder är Sarah 

Coakley. Hon skapar en ny plattform för dessa klassiska teologer att stå på och kopplar ihop 

förmoderna tankar med moderna. Därför är det intressant att undersöka hur kyrkofädernas 

förståelse av själen kan skymtas hos Coakley och ta reda på om dessa tankar fungerar väl ihop. I 

denna uppsats vill jag därför se närmare på hur Coakley använder själsbegreppet och hur väl det 

passar in i hennes teologi.  

 

1.1 Syfte och Frågeställning  
I denna uppsats vill jag studera hur själsbegreppet kan vara relevant i nutida kristen teologi. Syftet 

är att analysera en samtida kristen teolog för att konstruera ett själsbegrepp och diskutera dess 

 
7 1177 Vårdguiden, Träning, 2019-08-12, https://www.1177.se/Uppsala-lan/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/trani 
ng/, hämtad: 2020-03-15. 
8 Svenska kyrkan, Hälsa för själen, 2020-03-17, https://www.svenskakyrkan.se/sokdintro/halsa-for-sjalen, hämtad: 
2020-04-07. 
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användbarhet hos denne. En teolog som tar upp själen som en av kroppens beståndsdelar är den 

brittiska teologen Sarah Coakley. Hon är en framträdande kristen teolog som omnämns och 

debatteras flitigt. Hos henne förekommer det inget tydligt själsbegrepp men det finns fragment av 

ett sådant i relation till kroppen, då hon skriver om kön och sexualitet. Det är specifikt dessa 

fragment som denna uppsats kommer att fördjupa sig i. Därmed vill jag skapa en bild över hur 

Coakleys själsbegrepp ser ut och hur man kan konstruera ett själsbegrepp utifrån hennes teologi. 

Det vill jag göra för att se om det är användbart och fungerande i hennes teologi att använda sig 

av ett själsbegrepp. För att undersöka och klargöra Coakleys uppfattning kommer jag använda 

följande frågeställning samt ett antal analysfrågor som presenteras i metodavsnittet.   

 

• Hur kan man konstruera ett själsbegrepp utifrån Sarah Coakleys teologi och vad kan ett 

sådant begrepp tillföra hennes teologi?  

 

1.2 Sarah Coakley 
Sarah Coakley (f. 1951) är en omtalad teolog i den nutida engelskspråkiga teologin och är en av 

Storbritanniens mest uppmärksammade feministteologer. Man skulle kunna sammanfatta hennes 

teologiska arbete med att hon vill visa hur teologi kan vara meningsfullt i en sekulariserad tid. Detta 

gör hon genom att visa på hur teologi kan vara kreativt och konstruktivt för frågor som vi ställer 

oss idag och visar genom detta hur teologi fortsättningsvis har en plats i det akademiska samtalet. 

Coakley pensionerades från sin professur vid Cambridge University 2018 men är fortfarande aktiv 

inom akademin då hon arbetar med de resterande tre volymerna (av de planerade fyra) om 

systematisk teologi. Detta är ett större projekt där hon utvecklar metoden Théologie totale. Det är ett 

arbete där hon försöker att sammanföra teologi med olika fältstudier och analyser av andra fält som 

exempelvis konst och litteratur. Coakley har främst varit verksam inom akademin under sitt 

yrkesverksamma liv men är vid sidan av akademin präst i Church of England sedan 2001.9 Hennes 

teologiska arbete befinner sig inom systematisk teologi, feministisk teologi och analytisk 

religionsfilosofi.10 

 

Enligt Gösta Hallonsten, professor i systematisk teologi vid Newman Institutet i Uppsala, fungerar 

feminism och genusteologi för de flesta som den vanligaste ingången till Coakleys teologiska 

tankar.11 Detta syns tydligt i hennes verk men Hallonsten menar att man inte kan kalla Coakley för 

 
9 Coakley, Sarah, Sarah Coakley, https://www.jericho-press.com/sarah-coakley, hämtad: 2020-04-16. 
10 Tonstad, Linn Marie, ”Sarah Coakley”, Kristiansen, Staale Johannes (red.), Rise, Svein (red.), Key Theological Thinkers. 
From Modern to Postmodern, New York: Routledge, 2016, s. 547. 
11 Hallonsten, Gösta (red.), ”Sarah Coakley – A Symposium”, Svensk Teologisk Kvartalsskrift, vol. 85, nr. 2, 2009, s. 49. 
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en feministisk teolog i den ”traditionella” meningen eftersom hon kombinerar delar av teologiska 

tankar som inte annars lätt kombineras. Resultatet av detta blir att hon tänker sig kristen tro ur en 

mängd olika perspektiv och gör en grundläggande systematisk ansträngning och arbete vilket hon 

kallar för en Théologie totale.12 Linn Marie Tonstad, Professor i Systematisk Teologi vid Yale 

University, beskriver Coakleys teologiska metod som innovativ men samtidigt traditionell och 

grundad i kontemplativ bön. Denna metod ämnar då fungera som en ”icke-sägande” eller ”icke-

härskande” övning vilken löser upp människans tendens till avgudadyrkan.13  

 

Coakley visste redan vid 12 års ålder att hon ville bli en teolog.14 Hon började senare sin forskarbana 

med en avhandling om den tyska liberalteologen Ernst Troeltsch, Christ Without absolutes: A Study 

of the Christology of Ernst Troeltsch.15 Hallonsten beskriver att Coakley i sin ungdom påverkades av 

debatten om John Robinson Honest to God och av den liberalism som regerade på Cambridge då 

hon gick sin grundutbildning.16 Hos Troeltsch fann Coakley det historiska ifrågasättandet av kristna 

doktriner och en fascination av mystik och de sociala och kulturella formerna av den kristna läran 

vilket är ämnen som finns med i Coakleys teologi.17 Det som Hallonsten pekar ut som slående i 

hennes systematiska teologi är betoningen på bön och framförallt den kontemplativa bönen men 

även praktikens betydelse för att göra teologi.18 Ett framträdande begrepp i Coakleys teologi är 

desire vilket är ett grundläggande begrepp för den kristna mystiken. Det ord jag kommer att använda 

mig av i denna uppsats för begreppet desire är åtrå. En vanlig översättning är också begär men jag 

kommer i denna uppsats alltså att använda åtrå som begrepp. Det gör jag eftersom det passar väl 

in hos Coakley då begreppet har att göra med både sexuell åtrå och andlig åtrå. Det som 

kännetecknar människor i förhållande till varandra och i förhållande till Gud är för Coakley just 

åtrå, argumenterar Hallonsten.19  

 

Det erotiska språket som finns inom mystik teologi är något som är oumbärligt för att uttrycka vad 

det är som händer i kontemplativ bön. Hallonsten menar att för Coakley underkastas människor i 

bönen till skaparen vilket kan göra att oväntade saker sker i detta sammanhang. Som till exempel 

att Gud plötsligt framträder som den åtrådda älskaren som söker människans själ till varje pris. 

 
12 Hallonsten, Gösta (red.), ”Sarah Coakley – A Symposium”, Svensk Teologisk Kvartalsskrift, vol. 85, nr. 2, 2009, 49. 
13 Tonstad, Linn Marie, ”Sarah Coakley”, Kristiansen, Staale Johannes (red.), Rise, Svein (red.), Key Theological Thinkers. 
From Modern to Postmodern, New York: Routledge 2016, s. 547. 
14 Tonstad, Linn Marie, ”Sarah Coakley”, Kristiansen, Staale Johannes (red.), Rise, Svein (red.), Key Theological Thinkers. 
From Modern to Postmodern, New York: Routledge 2016, s. 547. 
15 Coakley Sarah, Christ Without absolutes: A Study of the Christology of Ernst Troeltsch, Oxford: Clarendon 1988. 
16 Hallonsten, Gösta (red.), ”Sarah Coakley – A Symposium”, Svensk Teologisk Kvartalsskrift, vol. 85, nr. 2, 2009, s. 49. 
17 Hallonsten, Gösta (red.), ”Sarah Coakley – A Symposium”, Svensk Teologisk Kvartalsskrift, vol. 85, nr. 2, 2009, s. 49. 
18 Hallonsten, Gösta (red.), ”Sarah Coakley – A Symposium”, Svensk Teologisk Kvartalsskrift, vol. 85, nr. 2, 2009, s. 50. 
19 Hallonsten, Gösta (red.), ”Sarah Coakley – A Symposium”, Svensk Teologisk Kvartalsskrift, vol. 85, nr. 2, 2009, s. 50. 
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Detta gör att sårbarheten som ofta genom historien har förknippats med det kvinnliga och det 

mänskliga, i motsats till det manliga och det gudomliga, istället visar sig vara ett karakteristiskt drag 

som finns hos Gud. Hallonsten menar att Coakley, genom den kontemplativa bönen, anser att 

tolkning av könsstereotyper förändras och att människor genomgår en omvandling vilket gör att 

hela konceptet om Gud på så sätt transformeras.20 Några huvudpunkter i Coakleys teologi är 

sammanfattningsvis bön, åtrå och transformation. Till dessa punkter hämtar Coakley 

återkommande i sin teologi kunskaper från kristna mystiker som Gregorius av Nyssa, Teresa av 

Avila och Johannes av korset och kopplar samman dessa i sin kontemplativa metod théologie totale.21   

 

1.3 Teori  
Frågan om själen, dess natur och existens, har varit omdebatterad inom teologin. Det har genom 

historien förekommit ett antal olika teoribildningar och idéer för att förklara och argumentera om 

själen och dess existens.22 I det här avsnittet presenteras fyra teoribildningar som har präglat den 

västerländska idévärlden och kan kopplas till religionsfilosofins och medvetandefilosofins fält.23 

Dessa teoribildningar är radikal dualism, holistisk dualism, reduktiv materialism och icke-reduktiv 

materialism.24  

 

I denna uppsats kommer jag med dualism att avse ett synsätt som innebär att människan består av 

en kropp och en själ.25 Det innebär att hon har en fysisk kropp som besitter fysiska egenskaper och 

har en icke-materiell själ som besitter mentala egenskaper. Detta brukar ses som den traditionellt 

kristna hållningen och inom den dualistiska hållningen finns det också en rad olika modeller och 

sätt att klassificera den. Ett kriterium som brukar användas för att klassificera eller gruppera dualism 

är hur man tänker sig själens självständiga existens. Antingen som något som är mer eller som något 

annat än den fysiska kroppen.26 De två teoribildningar av dualism som kommer att användas i denna 

undersökning har just denna typ av skillnad.  

 
20 Hallonsten, Gösta (red.), ”Sarah Coakley – A Symposium”, Svensk Teologisk Kvartalsskrift, vol. 85, nr. 2, 2009, s. 50. 
21 Hallonsten, Gösta (red.), ”Sarah Coakley – A Symposium”, Svensk Teologisk Kvartalsskrift, vol. 85, nr. 2, 2009, s. 50. 
22 Se: Ellegård, Alvar, ”Själen, människan och världen”, Om Själen (red. Alvar Ellegård), Stockholm: Natur och Kultur, 
1994, s. 14-20. Westerlund, Katarina, ”Antropologi och eskatologi”, Systematisk teologi. En introduktion (red. Mattias 
Martinson, Ola Sigurdson & Jayne Svenungsson), Stockholm: Verbum, 2007, s. 147-154. Nannini, Sandro, “The mind-
body problem in the philosophy of mind and cognitive neuroscience: a physicalist naturalist solution”, Neurological 
Sciences, vol. 39, 2018, s. 1509-1517. 
23 Mer om detta fält kan läsas här: McLaughlin, Brian P., ”Introduction”, The Oxford Handbook of Philosophy of Mind (red. 
Ansgar Beckermann, Brian P. McLaughlin & Sven Walter), Oxford: Clarendon Press, 2009, s. 1. 
24 Min egen översättning av de fyra teoretiska modeller som Murphy använder sig av vilka jag kommer att använda i 
denna uppsats. Murphy, Nancy, ”Human Nature: Historical, Scientific, and Religious Issues”, Whatever Happened to the 
Soul?. Scientific and Theological Portraits of Human Nature (red. Warren S. Brown, Nancy Murphy & Newton H. Malony), 
Minneapolis: Augsburg Fortress, 1998, s. 24-25. 
25 Swinburne, Richard, The Evolution of the Soul. Oxford: Oxford University Press, 1997, s. 160. 
26 Swinburne, Richard, The Evolution of the Soul. Oxford: Oxford University Press, 1997, s. 146-148. 
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Radikal dualism avser i denna uppsats att själen kan skiljas helt och hållet från kroppen som två olika 

substanser, och att människans personliga identitet ligger i själen, och kroppen är dess fysiska 

boning.27 Denna teoribildning kan även kallas cartesiansk dualism eller radikal substansdualism. Inom 

radikal dualism finns tanken på en själ som lever vidare efter den kroppsliga döden. 

 

Holistisk dualism avser i denna uppsats att människan består av två enskilda delar men istället för att 

särskilja dessa beskrivs och identifieras människan som en helhet eller enhet bestående av både en 

fysisk kropp och en icke-fysisk (eller icke-materiell) andlig själ.28 Denna teoribildning kallas i andra 

sammanhang även thomistisk dualism. Holistisk dualism skiljer sig från radikal dualism på det sättet att 

kroppen och själen verkligen hör ihop som en helhet.  

 

För de kvarvarande teoribildningarna är materialism och reduktionism centrala begrepp. Materialism 

avser att endast materia eller fysiska ting existerar. Detta innebär att materialister och fysikalister inte 

kan tänka sig att det finns en icke-materiell själ eftersom det inte finns några bevis för det.29 Med 

reduktionism avses att en viss vetenskaplig teori kan översättas eller härledas till en mer fundamental 

teori.30 I detta fall betyder det att medvetandet inte har några andra egenskaper än hjärnan och dess 

celler däri och allt medvetande kan förklaras ur dessa.   

 

Reduktiv materialism är en radikal version av ett fysikaliskt perspektiv och avser i denna uppsats att 

människan är en fysisk organism, vars känslor, moral, och religiösa upplevelser kan förklaras av 

fysisk vetenskap.31  

 

Icke-reduktiv materialism avser i denna uppsats att människan är en fysisk organism med komplexa 

funktioner, som verkar både i samhället och i relation till Gud, och som ger upphov till högre 

 
27 Murphy, Nancy, ”Human Nature: Historical, Scientific, and Religious Issues”, Whatever Happened to the Soul?. Scientific 
and Theological Portraits of Human Nature (red. Warren S. Brown, Nancy Murphy & Newton H. Malony), Minneapolis: 
Augsburg Fortress, 1998, s. 24. 
28 Murphy, Nancy, ”Human Nature: Historical, Scientific, and Religious Issues”, Whatever Happened to the Soul?. Scientific 
and Theological Portraits of Human Nature (red. Warren S. Brown, Nancy Murphy & Newton H. Malony), Minneapolis: 
Augsburg Fortress, 1998, s. 24. 
29 Meeks, Chad, ”What can science tell us about the soul?”, Southwestern Journal of Theology, vol. 59, nr. 1, 2016, s. 5-18, 
s. 6 & 11. 
30 Nationalencyklopedin, Reduktionism, 2020, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reduktionism, 
hämtad: 2020-04-02. 
31 Murphy, Nancy, ”Human Nature: Historical, Scientific, and Religious Issues”, Whatever Happened to the Soul?. Scientific 
and Theological Portraits of Human Nature (red. Warren S. Brown, Nancy Murphy & Newton H. Malony), Minneapolis: 
Augsburg Fortress, 1998, s. 25. 



 7 

mänskliga förmågor, som moral och andlighet.32 Denna icke-reduktiva teoribildning innebär ett 

avståndstagande från den strikt reduktiva och materialistiska hållningen där allting kan reduceras till 

materiella processer och därmed studeras på ett uttömmande sätt. Denna teoribildning står även 

för hållningen att alla egenskaper och förmågor som tidigare har varit tillskrivna själen idag istället 

kan tillskrivas hjärnan. Det unika med människan handlar således om moral och dess relation till 

Gud, denna kapacitet finns att hämta i den komplexa mänskliga neurobiologin. Det går således inte 

att reducera människan till enskilda neurobiologiska funktioner eftersom ”individens ’jag’ utvecklas 

över tid och bygger på mentala förmågor såsom medvetande och minne och förmågor som att 

använda ett abstrakt symbolspråk och att bygga sociala relationer”.33  

 

Begreppet och bruket av själ betyder olika för olika fält men kan vara relevant för fler än de som 

klassar sig som dualister. I citatet från 1177 vårdguiden, ”det är bra för både kropp och själ att du 

rör dig regelbundet”34, kan man koppla själen till det materiella då det syftar på träningens effekter 

för den materiella kroppen. I dagens samhälle skulle nog de flesta säga att sjukvården bygger på 

endast vetenskap men i detta sammanhang används själen på ett sätt för att skapa en metafor för 

det materiella. Alltså kan, och används, själen i sammanhang som inte är dualistiska.  

 

1.4 Metod 
De fyra teoribildningar, radikal dualism, holistisk dualism, reduktiv materialism och icke-reduktiv 

materialism, som jag har presenterat ovan förhåller jag mig löst till i min analys. Dessa teoribildningar 

bryter jag mot tre analysfrågor för att få fram ett själsbegrepp hos Coakley: 

 

• Vad har kroppen för betydelse i Coakleys teologi?  

• Uppfattar Coakley kropp och själ som två olika substanser? 

• Tillskrivs själen några egenskaper? 

 

 
32 Murphy, Nancy, ”Human Nature: Historical, Scientific, and Religious Issues”, Whatever Happened to the Soul?. Scientific 
and Theological Portraits of Human Nature (red. Warren S. Brown, Nancy Murphy & Newton H. Malony), Minneapolis: 
Augsburg Fortress, 1998, s. 25. 
33 Karlsson, Jenny, Själen: I samtida kristen teologi (magisteruppsats), Umeå: Umeå Universitet, 2018, s. 24. 
34 1177 Vårdguiden, Träning, 2019-08-12, https://www.1177.se/Uppsala-lan/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/trani 
ng/, hämtad: 2020-03-15. 
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Denna metod är en variant av Ludvig Beckmans beskrivande idéanalys.35 Beckman anser att ”ett 

begrepp är en idé som kan betecknas med olika ord”.36 Själ är ett mångtydigt begrepp eftersom det 

finns en svårighet att exakt peka ut vad begreppet refererar till hos Coakley.37 Därför har jag valt 

att precisera begreppet genom att använda mig av de tidigare presenterade teoribildningarna för att 

få en ram för att kunna mejsla fram ett själsbegrepp. Coakleys preciserar aldrig ett tydligt 

själsbegrepp men begreppet förekommer i fler av hennes verk. I svaren på analysfrågorna kommer 

jag söka efter det som inte helt enkelt säger sig självt för läsaren och sedan argumentera för de 

tolkningar jag kommer fram till utifrån mitt material. 

 

För att närma mig huvudfrågan kommer jag att inleda analysen genom att presentera de teologiska 

begrepp som karakteriserar Coakleys teologi. Detta för att identifiera eventuella samband med ett 

själsbegrepp och se var det skulle kunna vara användbart. Vidare är kroppens betydelse viktig för 

att se om det finns en eventuell själ som kopplas samman eller skiljs ifrån kroppen. Till detta kopplar 

jag analysfrågan: Vad har kroppen för betydelse i Coakleys teologi? Om det finns fragment eller delar av 

ett själsbegrepp hos Coakley behöver jag även reda ut om Coakley uppfattar kropp och själ som 

två olika substanser för att sammankoppla henne till antingen de två dualistiska eller de två 

materialistiska teoribildningarna. Till detta använder jag analysfrågan: Uppfattar Coakley kropp och själ 

som två olika substanser? Avslutningsvis ställer jag analysfrågan: Tillskrivs själen några egenskaper? Detta 

gör jag för att kunna ringa in eventuella egenskaper som Coakley på något sätt tillskriver själen. 

Detta efterföljs av ett diskussionskapitel då analysfrågornas svar diskuteras och sammanställs för 

att slutligen konstruera ett själsbegrepp utifrån Coakleys teologi samt en argumentation över 

eventuella implikationer detta kan få för hennes teologi.  

 

1.5 Material 
Det material jag undersöker är böcker, artiklar och kapitel i antologier författade av Sarah Coakley 

mellan åren 1997 och 2015. Coakley har varit redaktör för fler olika forskningsuppgifter men denna 

uppsats ägnar sig åt den litteratur som hon har skrivit själv för att kunna få fram hennes egna tankar 

om ett själsbegrepp. De böcker av Coakley jag har valt att fokusera på är Powers and Submissions,38 

 
35 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys. Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Stockholm: Santérus förlag, 2005, 
s. 49-55. 
36 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys. Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Stockholm: Santérus förlag, 2005, 
s. 31. 
37 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys. Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Stockholm: Santérus förlag, 2005, 
s. 33. 
38 Coakley, Sarah, Powers and Submissions. Spirituality, Philosophy and Gender, Oxford: Blackwell, 2002. 
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God, Sexuality, and the Self,39 och The New Asceticism.40 Huvudboken av dessa är God, Sexuality, and the 

Self vilken är den första av fyra planerade böcker inom systematisk teologi med temat On desiring 

God. The New Asceticism är den senast publicerade boken (2015) och använder mycket av det hon 

kommer fram till i God, Sexuality, and the Self på några samtida kyrkliga debatter samt utvecklar och 

förtydligar hennes två huvudbegrepp åtrå och askes ytterligare. Denna bok är skriven i en mer 

populärvetenskaplig stil. Powers and Submissions består istället av en samling artiklar som tidigare har 

publicerats på andra platser. De tre böckerna jag använder mig av tar alla upp Coakleys metod 

Théologie totale och hennes influenser av kyrkofäder, vilka samtliga har vad som menas ett platonskt 

själsbegrepp. Materialet är därför relevant för en studie som denna som söker förklara hur ett 

själsbegrepp kan konstrueras och användas av teologer idag. 

 

1.6 Forskningsöversikt  
Jag vill här presentera exempel på den forskning som finns tillhanda om Coakleys teologi och hur 

dessa förhåller sig till min undersökning. Jag vill även nämna några texter som har varit till 

användning för min förståelse av Coakley och som har varit relevanta kring forskningen om själen.   

 

Det har inte gjorts några fullständiga verk om Coakleys teologi men hennes olika verk, (böcker, 

artiklar och antologier) debatteras det flitigt om. Bland forskare riktas fokus och kritik främst mot 

Coakleys God, Sexuality and the Self och de tankar som framkommer där men eftersom det är den 

första boken av fyra (ännu inte utgivna) väntar många på den slutgiltiga bedömningen av Coakleys 

verk. Jag vill därför här ge några exempel på artiklar som tar upp Coakleys teologi. Internationellt 

intresserar sig flera och många kritiserar Coakleys treenighetsteologi, hennes fokus på asketism, åtrå 

och anden.  

 

Kevin W. Hector uppmärksammar Coakleys treenighetsteologi i: ”Trinity, Ascesis, and Culture: 

Contextualizing Coakley´s God, Sexuality, and the self ”.41 Han intresserar sig för Coakleys tankar 

kring att man endast kan lära känna den treeniga Guden genom en pågående asketisk övning i 

kontemplativ bön. Likaså uppmärksammar han det sätt Coakley skiljer sig från andra teologer då 

hon börjar sin teologi i den helig Anden istället för att börja i Jesus och att hon omarbetar åtrå 

hellre än kunskap.42 Linn Marie Tonstad gör i Key Theological Thinkers. From Modern to Postmodern en 

 
39 Coakley, Sarah, God, Sexuality, and the Self. An Essay ‘On the Trinity’, New York: Cambridge University Press, 2013. 
40 Coakley, Sarah, The New Asceticism. Sexuality, Gender and the Quest for God, London: Bloomsbury, 2015. 
41 Hector, Kevin W., ”Trinity, Ascesis, and Culture: Contextualizing Coakley’s God, Sexuality, and the Self”, Modern 
Theology, vol. 30, nr. 4, 2014, s. 561–566. 
42 Hector, Kevin W., ”Trinity, Ascesis, and Culture: Contextualizing Coakley’s God, Sexuality, and the Self”, Modern 
Theology, vol. 30, nr. 4, 2014, s. 561–566, s. 563. 
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översiktlig beskrivning av Coakley och hennes teologiska metod där hon tar upp den betydande 

grunden i den kontemplativa bönen. Hon ser att hennes metod fungerar på ett sätt som riktar 

människan mot Gud.43 Mary Catherine Hilkert framkommer med kritik mot Coakleys 

kontemplativa metod i artikeln ”Desire, Gender, and God-Talk: Sarah Coakley´s Feminist 

Contemplative Theology”.44 Hon ställer sig frågan, vad ”rätt kontemplation” innebär för Coakley 

och för vem det är tillgängligt. Hon påpekar att Coakley själv tycker att kontemplation är mycket 

betydande för metoden utan att själv komma med någon utveckling hur den ska utövas.45 Varken 

dessa forskare eller andra forskare har dock intresserat sig för själsbegreppet hos Coakley. De flesta 

riktar in sig på den kontemplativa bönen och även om det är intressant kommer jag inte att 

undersöka denna i någon större bemärkelse. Den finns dock alltid med i forskning om Coakley 

eftersom det är centralt i hennes teologi.  

  

Bland de svenska och nordiska universiteten har inte Coakley fått några särskilt stora landvinningar 

och inte heller bland dessa finns det någon behandling över hennes teologi som helhet. I Svensk 

Teologisk Kvartalskrift finns dock materialet från ett symposium om Coakleys teologi som ägde rum 

2009 vid Centrum för Teologi och Religionsvetenskap vid Lunds Universitet samlat.46 Det lägger 

fokus på genus och systematisk teologi och Coakley ställer frågan om det finns någon framtid för 

dessa ämnen och responderas av Antje Jackelén följt av ett antal artiklar om Coakleys texter. Utöver 

detta symposium fördes det i Kyrkans Tidnings debattsidor 2015 en debatt om Coakleys teologi 

mellan Lovisa Nyman47 (doktorand vid Lunds Universitet) och Laura Hellsten (doktorand vid Åbo 

Universitet) efter en artikel i Svenska Dagbladet om Coakley. Nyman kritiserade Coakleys 

kontemplativa hållning. Hon menar att Coakley skapar en akademisk teolog som måste vara en 

kontemplativ människa vilket innebär att det medför en rening av begäret och ”en insikt om att 

den Gud som begäret riktas mot till sin natur är treenig.”48 De problem som Nyman anser uppstår 

med detta är att Coakley ”genom denna figur skapar en position åt sig där hon blir i det närmaste 

onåbar för kritik.”49 Detta, argumenterar Nyman, skulle kunna innebära att alla med denna kunskap 

kan bemötas med ett argument över att man inte har kontemplerat tillräckligt eller gjort detta på 

 
43 Tonstad, Linn Marie, ”Sarah Coakley”, Key Theological Thinkers. From Modern to Postmodern (red. Ståle Johannes 
Kristiansen & Svein Rise), New York: Routledge, 2016, s. 547. 
44 Hilkert, Mary Catherine, ”Desire, Gender, and God-talk: Sarah Coakley´s feminist contemplative theology”, Modern 
Theology, vol. 30, nr. 4, 2014, s. 575-581. 
45 Hilkert, Mary Catherine, ”Desire, Gender, and God-talk: Sarah Coakley´s feminist contemplative theology”, Modern 
Theology, vol. 30, nr. 4, 2014, s. 575-581, s. 579. 
46 Hallonsten, Gösta (red.), ”Sarah Coakley – A Symposium”, Svensk Teologisk Kvartalsskrift, vol. 85, nr. 2, 2009. 
47 Lovisa Nyman kommer inom en överskådlig framtid att disputera en avhandling som behandlar mellanmänskligt 
beroende där Coakley är en del av materialet. 
48 Nyman, Lovisa, ”Begäret är inte en svaghet”, Kyrkans Tidning, 2015-11-05. 
49 Nyman, Lovisa, ”Begäret är inte en svaghet”, Kyrkans Tidning, 2015-11-05. 
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rätt sätt.50 Hellsten anser att Nyman gör en grov misstolkning i detta.51 Hellsten replikerar detta 

med att ”hela grunden till den kontemplativa metoden som Coakley efterlyser är just det att våra 

egna strävanden alltid missar målet, att vi behöver den Helige Andens rening för att kunna se med 

en kärleksfull blick, höra med ett lyssnande öra och omfamna främlingen med ett ömt hjärta.”52 

Vidare argumenterar Hellsten för den kontemplativa bönens funktion hos Coakley och menar att 

det hos henne inte ”skiljer den sekulära världen från den teologiska ordningen, utan det är just 

överlåtelsen som öppnar upp och möjliggör ett möte mellan världar som annars tenderar att se sig 

själv som världens mittpunkt.”53 Denna debatt uppmärksammade Coakleys teologi och visar även 

hur hennes teologi har en förmåga att skapa debatt. Nyman ringar in ett viktigt område för Coakley, 

kontemplationen, vilket även kan vara ett problematiskt område som går att kritisera på flera sätt.  

 

Anna Cösters masteruppsats Teologi som Kontrapunkt: En studie i Sarah Coakleys metod Théologie totale 

försöker ge en helhetsbild över metoden Théologie totale vilket är ett begrepp som även förekommer 

i min uppsats då det är centralt för Coakley.54 Cöster undersöker vad innehållet i Théologie totale är 

och hur dess epistemologi, teologi och antropologi är formad som kommer till uttryck där. Hon 

kommer fram till att Coakley menar att teologin ska fungera som en kontrapunkt, vilket innebär 

att ”den ska fungera i en rationell värld och samtidigt ha kunskap om en transcendent verklighet 

och Gud”.55 Intressant för denna uppsats är den antropologiska utgångspunkten som kan 

identifieras i Coakleys metod vilket Cöster finner problematiskt på flera sätt. Cöster argumenterar 

för att Coakley har ”en snäv syn på skapelsen, som visar sig i Coakleys långa väg för att komma 

fram till en feminism som inte avfärdar kristen tro”.56 Cöster argumenterar vidare i sina slutsatser 

att Coakley även har en snäv syn på Anden vilket kan leda till en exkluderande hållning från Guds 

sida i bön istället för en inkluderande inbjudan vilket Coakley anser ska vara fallet.57 Cösters studie 

ger en mer heltäckande bild av Coakleys teologi till skillnad från denna studie som ämnar ge en 

fördjupande bild av endast en del av Coakleys teologi.  

 

 
50 Nyman, Lovisa, ”Begäret är inte en svaghet”, Kyrkans Tidning, 2015-11-05. 
51 Hellsten, Laura, ”Nyman missar Coakleys kontext”, Kyrkans Tidning, 2015-11-10. 
52 Hellsten, Laura, ”Nyman missar Coakleys kontext”, Kyrkans Tidning, 2015-11-10. 
53 Hellsten, Laura, ”Nyman missar Coakleys kontext”, Kyrkans Tidning, 2015-11-10. 
54 Cöster, Anna, Teologi som Kontrapunkt. En studie i Sarah Coakleys metod Théologie totale (Masteruppsats), Göteborg: 
Göteborgs Universitet, 2014. 
55 Cöster, Anna, Teologi som Kontrapunkt. En studie i Sarah Coakleys metod Théologie totale (Masteruppsats), Göteborg: 
Göteborgs Universitet, 2014, s. 76. 
56 Cöster, Anna, Teologi som Kontrapunkt. En studie i Sarah Coakleys metod Théologie totale (Masteruppsats), Göteborg: 
Göteborgs Universitet, 2014, s. 77. 
57 Cöster, Anna, Teologi som Kontrapunkt. En studie i Sarah Coakleys metod Théologie totale (Masteruppsats), Göteborg: 
Göteborgs Universitet, 2014, s. 77. 
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Medvetandefilosofi är ett stort fält inom religionsfilosofi och det själsbegrepp som används inom 

detta ämne är vanligen begreppen mind, psyche eller counciossnes. Forskning med inriktning på själen i 

den systematiska teologin är däremot inte fullt lika vanlig. Jag vill emellertid lyfta fram en 

studentuppsats från Umeå Universitet inom systematisk teologi skriven av Jenny Karlsson över 

ämnet själen, Själen: I samtida kristen teologi.58 I den förekommer samma begrepp, icke-reduktiv 

fysikalism, som jag har valt att använda i denna uppsats då hon har valt att titta närmare på bland 

annat Nancy Murphy och J.P Moreland. I undersökningen utgår hon från perspektiven thomistisk 

dualism och icke-reduktiv fysikalism för att undersöka hur man kan se på själen. Karlssons 

undersökning kommer fram till att förståelsen av själen har att göra med vilka grundläggande 

metafysiska antaganden man utgår ifrån. Min uppsats huvuduppgift är istället att konstruera ett 

själsbegrepp hos en teolog, vilket skiljer sig från Karlssons uppsats då hon undersöker hur man 

kan se på själen i samtida kristen teologi.  

 

Denna uppsats bidrar till forskning om Sarah Coakley genom fokus och fördjupning kring en 

aspekt av hennes teologi. Det är om hur själsbegreppet används hos henne vilket fyller en lucka i 

dels forskningen om Coakley men även om själsbegreppets relevans i dagens forskning. Jag hoppas 

att denna uppsats ska bidra till en bredare bild av forskning om en samtida teolog. Vidare kommer 

jag att presentera en översikt av själens idéhistoria i den västerländska forskningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 Karlsson, Jenny, Själen: I samtida kristen teologi (magisteruppsats), Umeå: Umeå Universitet, 2018. 
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2. Själens idéhistoria 
Själen har länge kopplat samman den jordiska människan med den överjordiska världen. I många 

religioner är själsbegreppet knutet till upplevelser i drömmen eller i extas. En anledning till detta är 

att dessa drömupplevelser ofta kan förflytta den drömmande individen till avlägsna platser eller 

tider och även till andra världar där de vardagliga sammanhangen bryts. Detta kan och har tolkats 

som ett bevis för att själen kan röra sig fritt och är oberoende av kroppen. Det vittnar även om att 

den värld vi lever i bara är en liten del av den rymd som själen har tillgång till.59 Dessa typer av 

drömupplevelser är en av de viktigaste faktorerna som står bakom uppkomsten av tron på en själ 

som kan frigöras från kroppen anser språkforskaren Alvar Ellegård. Drömmar och drömtolkning 

är mycket vanliga företeelser i den grekiska och latinska litteraturen och likaså finns dessa element 

i Bibeln.60  

 

Ofta är det som sägs om själen inte enhetligt eftersom den har tolkats och uppfattats på olika sätt 

i olika tider och kulturer. Det som jag dock hävdar är att det länge har funnits ett intresse för 

människan och kanske även ett behov av att tala om själen på ett eller annat sätt. Genom tiden har 

ordet förändrats och själens olika egenskaper har bland annat under senare halvan av 1900-talet 

kopplats till jaget och psyket. I detta kapitel vill jag därför ge en sammanfattande bild över hur man 

har använt själsbegreppet genom den västerländska idéhistorien. Till att börja med behandlas de 

antika teorierna över själen, följt av de tidiga kristna tankarna och sedan vidare till den moderna 

uppfattningen av själen.   

 

2.1 Antikens teorier om själen 
Från Homeros dikter till slutet av fyrahundratalet i det antika Grekland skedde det en utvidgning i 

betydelsen av ordet själ. I de homeriska dikterna används ordet själ på två sätt. Själen är, å ena sidan, 

något som människan riskerar i ett slag och som hon förlorar med döden. Å andra sidan, är själen 

det som vid tiden för döden avlägsnar sig från personens lemmar och reser till den undre världen, 

där den har ett ynkligt liv efter döden som en skugga eller avbild av den avlidna personen.61 En 

människa ansågs vara död så fort en persons själ har lämnat kroppen. Därför är närvaron av själen 

något som definierar en levande mänsklig kropp från ett lik. Själen förknippades dock inte med 

 
59 Ellegård, Alvar, ”Själen, människan och världen”, Om Själen (red. Alvar Ellegård), Stockholm: Natur och Kultur, 
1994, s. 9-10. 
60 Ellegård, Alvar, ”Själen, människan och världen”, Om Själen (red. Alvar Ellegård), Stockholm: Natur och Kultur, 
1994, s. 10. 
61 Lorenz, Hendrik, ”Ancient Theories of Soul”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (red. Edward N. Zalta), 2009, 
https://plato.stanford.edu/archives/sum2009/ entries/ancient-soul/, hämtad: 2020-03-10. 
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någon form av aktivitet eller egenskap hos en levande person. Genom närvaro eller frånvaro av en 

själ markerar själen ut en persons liv, utan själ associeras personen inte med det livet. Hos Homeros 

är det bara människan som har en själ. Själen kopplas samman med de specifikt mänskliga 

varelsernas liv och inte liv på ett mer generellt plan.62   

 

Under fem- och fyrahundratalet före Kristus skedde flera signifikanta utvecklingar i det sätt som 

greker tänkte och talade om själen. De frågor som diskuterades och formulerades om själen senare 

i Platons och Aristoteles skrifter har dessa utvecklingar som bakgrund. En faktor som är central är 

det gradvisa försvinnandet av Homeros koppling mellan att omnämna en persons själ och tanken 

att deras liv är skört eller utsatt för risk. Under fyrahundratalet före Kristus i Grekland var 

betydelsen att ha en själ helt enkelt att man var vid liv och var en levande person. På det viset 

uppkom adjektivet ”besjälad” som standardordet för något som var levande. Detta var inte bara 

knutet till människor utan även till andra levande varelser. Själen användes inte bara som 

närvarande av liv i varje levande varelse, det användes även på ett bredare sätt för olika sätt att 

agera. I språket användes själen naturligt under slutet av fyrahundratalet till att referera till njutning 

i relation till mat, dryck och sexuell lust. I dessa kontexter med starka känslor eller kriser kom 

känslor som kärlek och hat, glädje och sorg, ilska och skam även att associeras med själen. Likaså 

förknippades själen i strider med djärvhet och mod.63 Det blev således naturligt att inte bara tala 

om själen som det som skiljer levande från döda och det besjälade från det obesjälade, utan även 

att lägga till olika attribut till själen med en bred variation av aktiviteter och svar, kognitiva såväl 

som emotionella, och att tänka dessa själar som bärare av dygder såsom mod, rättvisa och 

absolutism. Som ett resultat av dessa olika sätt att uttrycka och använda begreppet själ gjorde 

språket det möjligt att skapa en distinktion mellan kropp och själ.  

 
Tror vi att döden är någonting?  

– Javisst, svarade Simmias. 

– Döendet är väl ingenting annat än själens lösgörande från kroppen? Och att vara död betyder väl 

detta att kroppen har blivit skild och lösgjord från själen och blir själv för sig själv, och att själen är 

skild och lösgjord från kroppen och är själv för sig själv? Döden kan väl inte vara något annat än 

detta?  

– Nej, döden är just detta, sade Simmias.64 
 

 
62 Lorenz, Hendrik, ”Ancient Theories of Soul”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (red. Edward N. Zalta), 2009, 
https://plato.stanford.edu/archives/sum2009/ entries/ancient-soul/, hämtad: 2020-03-10. 
63 Lorenz, Hendrik, ”Ancient Theories of Soul”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (red. Edward N. Zalta), 2009, 
https://plato.stanford.edu/archives/sum2009/ entries/ancient-soul/, hämtad: 2020-03-10. 
64 Platon, Faidon, (64c) övers: Stolpe, Jan, Platon. Skrifter. Bok 1, Stockholm: Atlantis, 2000, s. 223. 
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Platon fick komma att fördjupa läran om själen och framförallt den dualistiska hållningen om kropp 

och själ. I citatet ovan ser vi en tanke som kommer fram i Platons skrift Faidon som vittnar om en 

radikal dualistisk hållning, att själen kan skiljas helt och hållet från kroppen. Här är döden det som 

skiljer eller lösgör själen från kroppen och vise versa. I Platons texter om Sokrates hittar vi också 

några tankar om själen som är intressant för denna uppsats. I en diskussion med Kallikles talar 

Sokrates på detta sätt: ”[…] och en del av själen där begären finns är lättpåverkad och kan svänga 

hit och dit, […]”65. I texten betonar Sokrates behovet att ha kontroll över ens egna lustar och begär. 

Han rekommenderar självkontroll över dessa och varnar för avsaknaden av kontroll.66 På flera 

ställen kan man se denna dragning, som finns hos Sokrates och Platon, till att tolka begäret som en 

del av själen och som besitter en dragning till det goda. Det goda ses som något som varje själ vill 

eftersträva och utöva. I detta markeras ståndpunkten att alla vi människor i kraft av vårt förnuft, 

naturligt är inriktade mot det goda.67 Själen förhåller sig således till Gud och världen på så sätt att 

den söker sig tillbaka till sin gudomliga hemvist. I denna uppsats är begär/åtrå av särskild betydelse 

eftersom det är ett av Coakleys huvudbegrepp.  

	

Platons teorier om själen utgick från tanken om en tredelad själ. Teorin är både en teori om den 

förkroppsligade människosjälens natur och en teori om mänsklig motivation. Med denna tredelning 

av själen gav Platon ett centralt bidrag till psykologin.68 Platon skiljde på kropp och själ för att 

kunna hävda att livet fortsätter efter döden i den odödliga själen. Hopp om ett liv efter döden 

bygger på en separation mellan kropp och själ inom grekisk filosofi. Det är i döden som själen 

(tillika livsprincipen) separeras från kroppen. Den döda kroppen (som materia) vittrar sedan 

sönder, medan själen (som andlig) inte förgås utan fortsätter att existera efter döden.69 Platons 

lärjunge Aristoteles tänkte sig däremot inte denna radikala väsensskillnad mellan kropp och själ 

utan tog avstånd från föreställningen om själens odödlighet.70  

 

Kyrkofäderna höll sig senare fast vid Platons spiritualism och tänkte sig ett liv efter döden. 

Samtidigt använde de sig också av Aristoteles naturalism och hävdade att en levande individ utgörs 

 
65 Platon, Gorgias, (493a) övers: Stolpe, Jan, Platon. Skrifter. Bok 1, Stockholm: Atlantis, 2000, s. 375. 
66  Lorenz, Hendrik, ”Plato on the Soul”, The Oxford Handbook of Plato (red. Gail Fine), 2. uppl., New York: Oxford 
University Press, 2019, s. 512. 
67 Lorenz, Hendrik, ”Plato on the Soul”, The Oxford Handbook of Plato (red. Gail Fine), 2. uppl., New York: Oxford 
University Press, 2019, s. 527-528. 
68 Lorenz, Hendrik, ”Plato on the Soul”, The Oxford Handbook of Plato (red. Gail Fine), 2. uppl., New York: Oxford 
University Press, 2019, s. 507. 
69 Westerlund, Katarina, ”Antropologi och eskatologi”, Systematisk teologi. En introduktion (red. Mattias Martinson, Ola 
Sigurdson & Jayne Svenungsson), Stockholm: Verbum, 2007, s. 151. 
70 Westerlund, Katarina, ”Antropologi och eskatologi”, Systematisk teologi. En introduktion (red. Mattias Martinson, Ola 
Sigurdson & Jayne Svenungsson), Stockholm: Verbum, 2007, s. 151-152. 
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av en förening mellan kropp och själ. Denna mix av Platon, Aristoteles och de tidiga kristna lärorna 

ledde fram till läran om kroppens uppståndelse, om kropp och själ är oupplösligt förenade måste 

också kroppen uppstå. Tanken är inte att den fysiska kroppen skall uppstå, utan att människan skall 

uppstå som individ med en ny härlighetskropp.71 

 

2.2 Tidiga kristna tankar om själen 
När tidig kristendom mötte samtida grekiskt tänkande tog de kristna tänkarna över deras begrepp 

för kropp och själ, liksom den specifika förståelsen för begreppen som fanns i den grekiska 

filosofin. Inom den grekiska filosofin tänkte man sig att själen hade förmåga att få kunskap, lösa 

problem och förstå universella principer som sanning, godhet och skönhet. Denna syn på själen 

tog sedan kristen antropologi över. Man tänkte sig att det var genom själen som människan 

(intuitivt eller genom rationellt tänkande och reflektion) kunde förnimma Gud och få en känsla av 

vad som är rätt, skönt och gott. Denna typ av kognitiva relation till Gud är utmärkande för en 

traditionell kristen syn på människan.72 I den bibliska världsbilden är själen den kraft som skiljer 

levande varelser från död materia och den kan knytas både till blodet och till andedräkten. I Nya 

Testamentet skiljs själen inte tydligt från anden och ordet själ kan användas både om det kristna 

livets centrum och om rättfärdiga dödas andar. Som beteckning för hela personligheten kan själ 

ibland översättas med själv. Det finns emellertid en tendens att låta själen beteckna det naturliga 

jordiska medvetandet i motsats till de kristnas förnyade ande. I dessa sammanhang är den som styrs 

av sin själ då oandlig.73 Begreppen kropp och själ fungerar som mer precisa begrepp än de bibliska 

bilderna jord och ande. När kristen teologi tog över de filosofiska begreppen förstärktes därför 

skillnaden mellan dessa och en tydlig hierarki infördes. Själen blev det som gav liv och form åt den 

annars förstenade kroppen eftersom själen råder över kroppen.74  

 

Westerlund påpekar att det finns ett glapp mellan då och nu och att det alltid är svårt att förstå 

föreställningar och livsformer långt ifrån vår egen tid. Vår tids föreställningar och tankesätt kan vi 

inte helt enkelt överföra till begrepp som används i en annan tid. I diskussionen om kropp och själ 

blir denna problematik påtaglig och en orsak till detta är att både filosofin och vårt vardagstänkande 

kraftigt har påverkats av moderna dualistiska teorier om människans kropp och själ. När vi möter 

 
71 Westerlund, Katarina, ”Antropologi och eskatologi”, Systematisk teologi. En introduktion (red. Mattias Martinson, Ola 
Sigurdson & Jayne Svenungsson), Stockholm: Verbum, 2007, s. 152. 
72 Westerlund, Katarina, ”Antropologi och eskatologi”, Systematisk teologi. En introduktion (red. Mattias Martinson, Ola 
Sigurdson & Jayne Svenungsson), Stockholm: Verbum, 2007, s. 151. 
73 Bergstrand, Göran, ”Kropp, själ och ande”, Vem är människan? Om kristen människosyn (red. Carl Reinhold 
Bråkenhielm), Stockholm: Verbum Förlag, 1989. s. 32. 
74 Westerlund, Katarina, ”Antropologi och eskatologi”, Systematisk teologi. En introduktion (red. Mattias Martinson, Ola 
Sigurdson & Jayne Svenungsson), Stockholm: Verbum, 2007, s. 151. 
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dessa begrepp i förmoderna texter har vi svårt att frigöra oss från den radikala åtskillnaden mellan 

kropp och själ som den moderna filosofin etablerade. Ett uppenbart problem som Westerlund 

identifierar är just åtskillnaden mellan kropp och själ. Själen beskrivs som människans kanal till 

Gud och till de universella principerna vilka uppvärderas, till skillnad mot den förgängliga kroppen 

som nedvärderas. Istället för att se människan som en förkroppsligad själ, blir hon en själ som fått 

en kropp. Bilden av kroppen blir då lägre stående, mer grundläggande och driftstyrd. Själen ses 

istället som högre stående och sökande efter sanning vilket har följt teologin genom historien trots 

att de traditionella formuleringarna av synen på kropp och själ avvisar värdehierarkin dem 

emellan.75 I dessa traditionella formuleringar såg man inte att människan var en själ som fått en 

kropp, utan istället är en förkroppsligad själ. Detta var också Augustinus position, vilken väl 

representerar den traditionella uppfattningen att Gud skapade människan med en djurisk kropp 

och inte en andlig.76   

 

Augustinus delar tillsammans med flera andra kyrkofäder synen om att själen är platsen för 

människans gudalikhet. Denna syn har fått komma att prägla det teologiska tänkandet i väst ända 

in i modern tid. Människans gudalikhet beskrivs i västerländsk teologi ofta som en speciell andlig, 

moralisk och intellektuell natur. Denna mänskliga natur ges då en speciell plats i Guds skapelse.77 

Inom den ortodoxa teologin finns det däremot en mer dynamisk människosyn. Detta återfinns till 

exempel i Gregorios av Nyssa som Coakley ofta väljer att hänvisa till. Där beskrivs människan 

ibland som en öppen varelse och som en bärare av en gudomlig ”gnista”. Hon är orienterad mot 

att växa i det gudomliga livet och blir sig själv när hon existerar ”i Gud”. Gudslikheten hos 

Gregorius är således inte en bestämd del av människan utan istället en mer en dynamisk riktning 

som kallar henne att ständigt överskrida sig själv.78  

 

2.3 Den moderna uppfattningen om själen 
Den moderna uppfattningen av själen har utvecklats relativt fort från en dualism mellan kropp och 

själ, så som den återfanns hos Descartes, till ett förnekande av själen inom dagens 

medvetandefilosofi till att man åter, inom viss teologi, har gått tillbaka till att se till de tidiga kyrkliga 

källorna och nyplatonismen.  

 
75 Westerlund, Katarina, ”Antropologi och eskatologi”, Systematisk teologi. En introduktion (red. Mattias Martinson, Ola 
Sigurdson & Jayne Svenungsson), Stockholm: Verbum, 2007, s. 151. 
76 Westerlund, Katarina, ”Antropologi och eskatologi”, Systematisk teologi. En introduktion (red. Mattias Martinson, Ola 
Sigurdson & Jayne Svenungsson), Stockholm: Verbum, 2007, s. 151. 
77 Westerlund, Katarina, ”Antropologi och eskatologi”, Systematisk teologi. En introduktion (red. Mattias Martinson, Ola 
Sigurdson & Jayne Svenungsson), Stockholm: Verbum, 2007, s. 149. 
78 Westerlund, Katarina, ”Antropologi och eskatologi”, Systematisk teologi. En introduktion (red. Mattias Martinson, Ola 
Sigurdson & Jayne Svenungsson), Stockholm: Verbum, 2007, s. 149. 
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Descartes trodde och räknade med Gud och han skapade en förutsättning för och förstärkte 

dualismen mellan kropp och själ. Som en fortlöpare till upplysningen ifrågasatte Descartes tidigare 

auktoriteter och sökte därför en ny grund för filosofin. Det enda som Descartes till slut inte kunde 

betvivla var att hans eget jag existerade, eftersom det måste finnas något som tänker och tvivlar på 

alltings existens. Utifrån denna grund byggde Descartes vidare och utvecklade föreställningar om 

en tänkande substans, res cognitans, och en utsträckt substans, res extensa. Han tänkte sig sålunda att 

människans medvetande – hennes egentliga jag – kunde existera åtskilt från den materiella kroppen. 

I en av hans skrifter framhåller han att även om vi antar att Gud har förenat kropp och själ till en 

enhet förblir de två substanserna åtskilda, trots denna förening. En sådan ontologisk skillnad 

mellan kropp och själ ligger sedan till grund för föreställningen om själens odödlighet hos 

Descartes, vilket är samma typ av argument som Platon använde.79 Eftersom Gud inte är ett 

vetenskapligt begrepp skiljde Descartes på res cognitans och res extensa (vilket är en utsträckt substans 

som kan ingå i vetenskapen) vilket gav förutsättningen för en automatisering av förnuftet. Dualismen 

har på så sätt skapat förutsättningen för den vetenskapliga naturalismen. Vidare kom debatten att dela 

upp sig mellan materialister och dualister och dagens neurovetenskap har kommit att ge nya 

perspektiv på den mänskliga antropologin.  

It is commonly argued that, due to advancements in contemporary physical science (specifically 

neuroscience), the existence of souls is implausible and any belief in such things is irrational.80 

Den allmänna uppfattningen är att det är osannolikt att själen existerar och att en tro på själen är 

irrationell. Sedan Gilbert Ryle argumenterade mot Descartes har materialister argumenterat för att 

dualism är en föråldrad och vetenskapligt opraktisk ståndpunkt.81 Materialister är, enkelt uttryckt, 

dom som hävdar att bara materia eller fysiska ting existerar. Dualister har istället uppfattningen att 

människan består av kropp och själ.  Idag använder många samtida tänkare sig av physical science när 

de tänker på människans komposition i frågor om människans natur. 

Concerning questions about human nature, the default process is to look to scientific enterprises, 

garner answers through empirical research, and submit an explanation based on experimental studies. 

 
79 Westerlund, Katarina, ”Antropologi och eskatologi”, Systematisk teologi. En introduktion (red. Mattias Martinson, Ola 
Sigurdson & Jayne Svenungsson), Stockholm: Verbum, 2007, s. 154. 
80 Meeks, Chad, ”What can science tell us about the soul?”, Southwestern Journal of Theology, vol. 59, nr. 1, 2016, s. 5-18, 
s. 5. 
81 Meeks, Chad, ”What can science tell us about the soul?”, Southwestern Journal of Theology, vol. 59, nr. 1, 2016, s. 5-18, 
s. 5. 
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Even philosophers are known to place scientific methods and explanations prior to philosophical 

argumentation when exploring the depths of the mind.82 

Denna användning av vetenskap används som en filosofisk idé som man kan kalla för vetenskaplig 

naturalism. Anhängare av vetenskaplig naturalism består av allt från professorer till producenter av 

dokumentärer; dessa anser vanligen att empiriska metoder är den främsta av alla för att nå kunskap, 

särskilt när det kommer till den mänskliga kompositionen.83 

Essentially, scientific naturalism's claim is that belief in an immaterial soul is incompatible with 

modern and/or contemporary science. Such a claim is at odds with the standard Christian position 

that human beings are composed of both physical body and nonphysical soul.84 

Enligt naturvetenskap och framförallt den vetenskapliga naturalismen kan man inte få reda på något 

om själen. Den saknar metoder för att motbevisa en existens av en immateriell själ och således 

finns det heller ingen anledning som visar på att en sådan tro är irrationell.85  

De flesta religiösa personer räknar nog, enkelt uttryckt, med att själen är en sorts ytterligt fin, eterisk 

substans. Den moderna naturvetaren betraktar snarare själen – vilken han hellre kallar psyke eller på 

engelska mind – som en egenskap eller ett knippe egenskaper hos människan. Men han finner ingen 

anledning att knyta den till någon särskild substans.86 

Många av dagens teologer har också kommit att närma sig denna hållning att själen snarare är ett 

knippe egenskaper och att människan är en helhet.  

 

Idag fungerar kropp och själ för många kristna på två olika sätt eller som två olika delar av 

människan eller jaget.87 Själen fungerar då som en beteckning för hela människan och kan användas 

parallellt med kroppen och även anden. I de bibliska texterna är det svårt att upptäcka någon 

innehållslig skillnad mellan själ och ande även om man ibland kan få ett intryck av att ande 

betecknar något som är högre stående än själen. Huvudsakligen förekommer orden dock parallellt 

och de betecknar båda hela personligheten. Det kan vara viktigt att vara medveten om att bibelns 

 
82 Meeks, Chad, ”What can science tell us about the soul?”, Southwestern Journal of Theology, vol. 59, nr. 1, 2016, s. 5-18, 
s. 5. 
83 Meeks, Chad, ”What can science tell us about the soul?”, Southwestern Journal of Theology, vol. 59, nr. 1, 2016, s. 5-18, 
s. 5. 
84 Meeks, Chad, ”What can science tell us about the soul?”, Southwestern Journal of Theology, vol. 59, nr. 1, 2016, s. 5-18, 
s. 5. 
85 Meeks, Chad, ”What can science tell us about the soul?”, Southwestern Journal of Theology, vol. 59, nr. 1, 2016, s. 5-18, 
s. 18. 
86 Ellegård, Alvar, ”Själen, människan och världen”, Om Själen (red. Alvar Ellegård), Stockholm: Natur och Kultur, 
1994, s. 9. 
87 Bergstrand, Göran, ”Kropp, själ och ande”, Vem är människan? Om kristen människosyn (red. Carl-Reinhold 
Bråkenhielm), Stockholm: Verbum Förlag, 1989, s. 29. 
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själ inte är detsamma som grekernas odödliga själ. Den kan snarare betecknas som livsprincipen. 

Det är detta att någonting är levande, att det också kan kallas för själ, som gör det till en kropp och 

skiljer ut det från den oorganiska materien.88 Idag när teologer vill försöka förklara innehållet i 

orden kropp, själ och ande, är det ofta viktigt för dem att befria orden från den innebörd som de 

har fått i mycket av det vanliga fromhetslivet. Så som orden oftast används i kyrkans sammanhang 

är de i regel präglade av det grekiska tänkandet. Det handlar om tre lika delar av människan och 

ofta är själen och ande finare än kroppen eftersom de utgör det eviga hos oss, medan kroppen står 

för det förgängliga. Nu för tiden menar man emellertid att den synen på kropp, själ och ande inte 

finns i de bibliska skrifterna. De bibliska skrifterna är nämligen inte präglade av ett grekiskt 

tänkande utan av ett judiskt.89 I det judiska tänkandet ses människan vanligen som en helhet som 

inte kan delas upp i delar. Därför betecknar inte kropp, själ och ande olika delar av människan. De 

fungerar istället som ord som man använder om samma verklighet som är den hela människan. 

Någon allmänt accepterad modell för hur man ska kunna förklara förhållandet mellan kropp, själ 

och ande har det mänskliga tänkandet ännu inte kunnat skapa. Det tycks fortfarande vara så att 

man behöver de orden eller några moderna synonymer till dem när man vill beskriva människan. 

Hur de verkligheter som dessa ord försöker beskriva, och hur de förhåller sig till varandra, är 

fortfarande gåtfullt.90  

 

Hos Nancy Murphy ser man ett försök på ett nytt begrepp, icke-reduktiv fysikalism,91 som ger ett 

bidrag till hur man kan förklara människans oförklarliga delar. Hos henne fungera icke-reduktiv 

fysikalism också som ett slags lösning av relationen mellan naturvetenskap och kristen tro. Denna 

menar Coakley tar tillvara på att det inte finns några bevis från neurovetenskap som kan bevisa att 

dualism är falsk och att fysikalism (eller materialism) är sann, utan lämnar istället sanningen öppen.92  

 

Ur denna skissering av själsbegreppets idéhistoria som jag här har redogjort för kommer jag nu att 

gå vidare till min analys av Sarah Coakleys texter och hur man kan konstruera ett själsbegrepp ur 

hennes teologi.  

 
88 Bergstrand, Göran, ”Kropp, själ och ande”, Vem är människan? Om kristen människosyn (red. Carl-Reinhold 
Bråkenhielm), Stockholm: Verbum Förlag, 1989, s. 31. 
89 Bergstrand, Göran, ”Kropp, själ och ande”, Vem är människan? Om kristen människosyn (red. Carl-Reinhold 
Bråkenhielm), Stockholm: Verbum Förlag, 1989, s. 29. 
90 Bergstrand, Göran, ”Kropp, själ och ande”, Vem är människan? Om kristen människosyn (red. Carl-Reinhold 
Bråkenhielm), Stockholm: Verbum Förlag, 1989, s. 41. 
91 I denna uppsats använder jag istället det tidigare presenterade begreppet icke-reduktiv materialism och syftar till 
samma teoribildning som Murphy presenterar. 
92 Murphy, Nancy, ”Nonreductive Physicalism: Philosophical Issues”, Whatever Happened to the Soul?. Scientific and 
Theological Portraits of Human Nature (red. Warren S. Brown, Nancy Murphy & Newton H. Malony), Minneapolis: 
Augsburg Fortress, 1998, s. 127-128. 
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3. Den dolda själen i Coakleys teologi 
Vid en första anblick av Coakleys litteratur kan själsbegreppet tyckas vara frånvarande och det 

berättas om det bara i förbifarten, ofta i form av citat eller referat från tidigare tänkares verk. 

Genom att konstruera ett själsbegrepp i hennes verk med hjälp av de analysfrågor som är kopplade 

till mitt material vill jag presentera nya aspekter av hennes teologi. I detta analyskapitel kommer jag 

inleda med att presentera de teologiska begrepp som karakteriserar Coakleys teologi för att kunna 

identifiera eventuella samband med ett själsbegrepp och se var det skulle kunna vara användbart 

med ett sådant. Sedan besvaras analysfrågorna var för sig. 

 

I Coakleys teologi finns det två begrepp av betydelse att reda ut och ha förståelse för, dessa är 

Théologie totale och ny asketism. I Coakleys texter finns ett huvudtema i det att hon försöker bygga en 

bro mellan kyrkofäder och en modern teologi. Hon använder kyrkofäderna till hjälp för att lägga 

till något som hon tycker saknas i den moderna teologin.  

  

3.1 Théologie totale 
Den metod Coakley använder och formulerar i sin systematiska teologi är Théologie totale. Med denna 

metod ämnar Coakley att framlägga varje nivå av den historiska och teologiska kulturen. Coakley 

argumenterar i God, Sexuality, and the Self att teologi alltid ska fungera som en ”rekommendation för 

livet”.93 Således vill hon att teologin ska harmoniera med livet i övrigt och fungera som en hjälp till 

det vardagliga livet. I metoden ingår en helhetshållning om livet eftersom hon anser att den 

teologiska metoden och den kontemplativa övningen (bönen) ska höra ihop.94 De insikter som 

Coakley menar att metoden bidrar med har att göra med en breddning av fältet systematisk teologi, 

genom att addera kontemplation till den akademiska diskursen.  

 
[---] the very act of contemplation – repeated, lived, embodied, suffered – is an act that, by grace, and 

over time, inculcates mental patterns of ‘un-mastery’, welcomes the dark realm of the unconscious, 

opens up a radical attention to the ‘other’, and instigates an acute awareness of the messy 

entanglement of sexual desire and desire for God.95  

 

 
93 Coakley, Sarah, God, Sexuality, and the Self. An Essay ‘On the Trinity’, New York: Cambridge University Press, 2013, s. 
18. 
94 Coakley, Sarah, God, Sexuality, and the Self. An Essay ‘On the Trinity’, New York: Cambridge University Press, 2013, s. 
18, 34-35. 
95 Coakley, Sarah, God, Sexuality, and the Self. An Essay ‘On the Trinity’, New York: Cambridge University Press, 2013, s. 
43. 
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Coakley argumenterar för att kontemplation, dvs. bön, återupprepande genom livet skapar en 

förändring. Kontemplation skapar ett sorts mentalt mönster av ”anti-härskande” vilket omdirigerar 

uppmärksamhet och fokus för den kontemplerande till den ”andre”. Denna omdirigering menar 

Coakley skapar en sorts ”akut medvetenhet” om det paradoxala förhållandet mellan sexuell åtrå 

och åtrå till Gud. Kontemplation i Coakleys metod fungerar således som en möjliggörare för 

systematisk teologi att ta hänsyn till annars hämmade (”mörka”) områden i det undermedvetna, 

som till exempel sexualitet och åtrå, för att visa på hur dessa kan höra samman i teologi och med 

Gud. Kontemplation är således ett viktigt begrepp och har en betydande plats i Coakleys teologiska 

metod för att kunna ge en rekommendation för livet. Det Coakley också vill med den systematiska 

teologin är att försöka ge en koherent och lockande vision om den kristna tron som ger en 

helhetshållning för livet.96 Hon kallar denna helhetshållning för en asketisk övning.  

 

Den asketiska övningen kräver kroppslig övning och transformation mot Gud, både i det 

individuella livet och socialt i samhället. Kroppen har en viktig plats i den asketiska övningen och 

genom denna helhetshållning om teologi vill Coakley att teologins uppgift alltid är och ska vara in 

via (i rörelse).97 Hon vill att teologin alltid ska upplösa och ompröva sig själv eftersom den asketiska 

övningen fungerar på så sätt att den skapar en fördjupning och ett klargörande av teologin i riktning 

mot Gud, som en sorts upplevelse. Genom denna rörelse (i bön) menar Coakley att teologin kan 

svara till nuvarande händelser i samhället och i det individuella livet.98  

 

Teologi in via grundar sig inte i sekulär rationalitet utan Coakley menar att den istället har sin grund 

i andliga övningar (någon form av bön) i uppmärksamhet vilket mystiskt utmanar och utvidgar 

bredden i vår rationalitet, och samtidigt mörklägger och bryter ned det som tidigare har varit 

säkert.99 Det Coakley menar med ”mörkläggning” är att det utmanar de orättvisa strukturer som på 

flera håll genomsyrar rationalitet, exempelvis patriarkala grunder. Här ser vi ett exempel på 

Coakleys användande av feministisk metod då hon vill utmana och ompröva sådant som är orättvist 

och ojämlikt i samhället. Hon anser exempelvis att man kan kritisera den systematiska teologins 

arbete genom historien då den tenderar att vara ”falloscentrisk”, vilket innebär att den är ordnad 

efter det symboliskt ”manliga” sättet att tänka, vilket eftersträvar att klargöra, kontrollera och 

 
96 Coakley, Sarah, God, Sexuality, and the Self. An Essay ‘On the Trinity’, New York: Cambridge University Press, 2013, s. 
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bemästra.100 Därför påpekar Coakley att den systematiska teologin kan vara hämmande i 

sammanhang där man vill experimentera med kreativa material (exempelvis konst, musik, litteratur) 

som associeras med ”femininitet” och den kvinnliga kroppen. Det feminina skuffas därför på 

många håll undan till det som anses tillhöra det undermedvetna vilket Coakley vill lyfta fram i 

dagens ljus.101  

 

Genom att öppna upp det systematisk teologiska fältet med det kontemplativa intar Coakley ett 

område som är svårt att bevisa och forska om för tänkare och vetenskapsmän som annars har en 

materialistisk inriktning. I och med Coakleys metod kan man se en ”återöppning” för den 

systematiska teologin på området som denna studie riktar in sig mot, nämligen själen. Den ”nya 

asketismen” som Coakley argumenterar för kommer jag att redogöra för i avsnittet nedan och denna 

ingår som en del av metoden Théologie totale.  

 

3.2 Den “nya” Asketismen   
Två huvudbegrepp i Coakleys metod Théologie totale är åtrå och asketism. Grunden till detta ligger i 

att hon har identifierat en problematik med den moderna tolkningen av åtrå och asketism. Hon 

försöker därför återuppliva kyrkofädernas tankar och med deras hjälp skapa en ny förståelse för 

begreppen. Målet för Coakley med ”den nya asketismen” är att sätta in Gud i bilden som källan och 

målet för all mänsklig åtrå.102 Coakley anser att det idag finns paradoxala och märkliga tolkningar 

om kroppslighet som genomsyrar västerländsk vetenskaplig och medicinsk forskning. Dessutom 

menar hon att det också finns ett starkt kulturellt engagemang i att ha kontroll över sin kropp till 

fullo och alltid sträva efter att maximera sin hälsa.103 I The New Asceticism försöker hon komma till 

rätta med de paradoxer som ligger till grund för denna begreppsförvirring.  

 
The chief problem with the category of ’desire’ is that it has becomes so heavily sexualized in the 

modern, post-Freudian period as to render its connection with other desires (including the desire for 

God) obscure and puzzling.104  

 

Coakley vill i citatet ovan understryka den stora problematik hon ser i dagens tolkning av begreppet 

för att senare kunna omformulera begreppet så att åtrån riktas, i huvudsak, mot Gud.  I och med 
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103 Coakley, Sarah, The New Asceticism. Sexuality, Gender and the Quest for God, London: Bloomsbury, 2015, s. 21. 
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att begreppet åtrå har kommit att bli förknippat med sex, sexualitet och det kroppsliga missar man 

delar av den betydelse som Coakley vill ska återinträda. Hon vill förtydliga att sexuell åtrå till en 

annan person inte är all form av åtrå, det finns nämligen åtrå till andra saker: mat, dryck, makt, 

intimitet, pengar, avkoppling osv.105  

 

Coakley menar att det som ofta glöms bort idag, i begreppet åtrå, är åtrå till Gud och det gudomliga. 

På grund av detta använder hon sig av den grekiska teologen och kyrkofadern Gregorios av Nyssa 

(300-talet e.Kr.) för att (åter-) skapa en ny tolkning av begreppet. Coakley följer Gregorius 

uppfattning om begreppet åtrå som något som huvudsakligen kan förklaras som ”samhällets 

klister” (the glue of society).106 Gregorios ansåg nämligen att den erotiska åtrån är det som knyter 

samman partners sexuellt. Han vill att denna åtrå ska återges tillbaka till samhället och fungera som 

en livgivande kraft till de som är i behov. Vi kan se det i citatet nedan: 

 
The ’erotic’ desire that initially draws partners together sexually has also to last long enough, and to 

be so refined in God, as to render back to society what originally gave those partners the possibility 

of mutual joy: that means (beyond the immediate project of child-rearing and family) service to the 

poor and the outcast, attention to the frail and the orphans, a consideration of the fruit of the earth 

and its limitations, a vision of the whole in which all play their part, both sacrificially and joyously.107 

 

Åtrå ska enligt Gregorius således fungera som något som håller ihop samhället och gör det till det 

bättre och däri finns det erotiska. Genom att se åtrå på detta sätt menar Coakley att man kan 

använda åtrån på ett vidare sätt och som ett helhetsbegrepp till den gudomliga kraft som åtrå kan 

vara. Det är alltså inte bara en fysisk och sexuell åtrå Coakley vill åt, utan även en andlig åtrå. Dessa 

två typer är tätt sammanbundna i Coakleys teologi eftersom hon vill se dessa två, som en typ av 

åtrå som är mer än endast sexuell dragning. 
 

[---] it is the complete intertwinement of physical and spiritual in desire that first has to be 

acknowledged afresh, as well as its moral and ‘eschatological’ goals, if we are to reserve the modern 

shrinkage of thought about desire.108 

 

Coakley argumenterar återkommande i sin forskning för en begreppsbreddning som hon vill åt i 

begreppet åtrå. Det fysiska (eller kroppsliga) och det andliga står tillsammans och behöver enligt 

citatet ovan bli erkänt på nytt. Något som även visas i citatet är att denna åtrå har ett moraliskt och 
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eskatologiskt mål. Denna riktning mot ett eskatologiskt mål, vilket är Gud, visar på Coakleys nära 

koppling till Gregorius visdom. Han är också en av hennes huvudsakliga källor till denna 

omprövning av begreppet åtrå i hennes forskning.109 Gregorius använde en mix av platonska tankar 

om eros och sina egna specifikt kristna insikter om de rika implikationerna för inkarnationen som 

åtrå ger då man skapar möjligheten att transformera kroppen och dess passioner mot Gud.110 Vi 

ser samma riktning och försök i Coakleys teologi. 

 

Omprövningen av åtrå gör Coakley i samspel med begreppet asketism vilket också är ett begrepp 

som är av stor betydelse i hennes helhethållning av teologi som hon vill att metoden théologie totale 

ska vara. Asketismens betydelse för teologin försöker Coakley att återinföra på ett liknande sätt som 

begreppet åtrå. Om åtrå är ett begrepp som har fått starka konnotationer till sex och sexualitet har 

askes kommit att associeras negativt med förtryck, kyrklig auktoritet och förnekelse.111 Hon vill 

därför lösa begreppet från de negativa moderna tolkningarna och återinföra begreppet i det 

teologiska språket på ett nytt sätt. Hon redogör därför detaljerat i sin litteratur för vad människor 

menar när de talar om åtrå och asketism och vad grunderna i dessa tolkningar är för att sedan visa 

på en ny väg att gå med hennes egen metod som använder sig av dessa två viktiga begrepp.  

 

När människor idag talar om sex och sexualitet menar Coakley som tidigare konstaterat att de ofta 

utgår ifrån samlag eller andra sexuella aktiviteter. Fördomen som hon anser finns med i detta är att 

fysisk åtrå i grunden finns till för en sexuell värld. Till detta tilläggs det ofta att otillfredsställd fysisk 

och sexuell åtrå kan vara skadligt och vara del av ett onaturligt tillstånd.  Från detta perspektiv ser 

Coakley att asketism idag tolkas som något farligt, eftersom prästerligt eller monastiskt celibat av 

flera ses som något farligt och onaturligt. Coakley argumenterar därför för att detta är en 

populariserad form av freudianism då man blandar in omöjligheten i att leva i celibat, då man ser 

asketism som något negativt.112 Detta anser hon dock är konstigt eftersom Freud själv aldrig tänkte 

att social skada kunde komma från att upphöja sig i ett monastiskt liv. Coakley menar att Freuds 

egen åsikt om åtrå istället liknade den platonska synen av åtrå men att han aldrig följde Platons 

klassiska dialog i Symposium. Där skriver Platon att erotisk åtrå främjar den eviga formen av skönhet. 

Man måste därför ägna sitt liv i ett försök att klättra tillbaka upp för stegen av åtrå till det gudomliga 

riket där den fulla uppenbarelsen om skönhet slutligen visades.113 Coakley menar att Freud förnekar 
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den klassiska monoteistiska Guden i judendom och kristendom vilket gör att han även förnekar 

möjligheten till att det finns en gudomlig mening i eros. Till skillnad från detta identifierar Coakley 

att man i tidig kristendom kunde tänka sig denna dragning till det gudomliga i just åtrå. 

 

Många tidigare teologer var influerade av Platon och var dragna till hans version av åtrå. På samma 

sätt går det att se liknande drag av detta hos Coakley.114 Hon menar att även om man kan hitta lite 

eller inget i Jesu läror om eros såsom Platon tänkte så hade de tidiga kristna tänkarna ändå ingen 

större åtskillnad i synen på kärlek (agape) och den platoniska traditionen av eros.115 I Coakleys 

böcker kan man se ett försök att kombinera kristen teologi med platonism på ett sätt som inte 

ämnar vara patriarkalt eller dualistiskt uppdelat med en hierarki mellan könen. I God, Sexuality and 

the Self argumenterar hon för en kombination av dessa annars motsägelsefulla skolor.  

 
Why should Christianity and Platonism here not genuinely converge and intersect? It has indeed all 

along been the burden of this volume to suggest such.116   

 

Hennes argumentation om en omtolkning av åtrå bygger på just platonska och kristna tankar. I 

citatet ovan bekräftar hon att det är en börda att kombinera dessa två i en modern teologi men att 

det ändå är hennes uppgift att göra just detta. Hon försöker visa att en symbios mellan de platonska 

lärorna och den kristna teologin som presenteras av kyrkofäderna är gångbar.  

 

Sammanfattningsvis är åtrå och asketism viktiga begrepp att förhålla sig till i Coakleys teologi. 

Coakley menar att i åtrå ingår både den fysiska/kroppsliga åtrån och den andliga åtrån men att det 

är Gud som är källan och målet för all mänsklig åtrå. Hon vill kombinera platonska och kristna 

tankar då hon formulerar sin teologi och de begrepp hon använder gör hon nära sin teologiska 

metod Théologie totale. Denna metod är betydande för det analyserade materialet och fungerar som 

en kroppslig asketisk övning och transformation från det fysiska till det andliga mot Gud. 

Kontemplationen är en betydande aspekt av hennes teologi och hon vill att kontemplation och 

teologi ska fungera ihop för att ge en lockande bild av den kristna tron.  
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3.3 Den eskatologiska kroppen  
Med föregående avsnitts begrepp i bakhuvudet kommer jag nu att söka svar i mitt material på den 

första analysfrågan: Vad har kroppen för betydelse i Coakleys teologi? 

 

Kontemplation 
I Coakleys metod Théologie totale är den kroppsliga övningen av kontemplation av stor vikt. Med 

hjälp av kroppen och övning av den genom kontemplation menar hon att det undermedvetna 

uppvaktas av kroppen.117 Det menar hon ska ge uppmärksamhet åt de dimensioner av mänskliga 

svar som, genom kontemplation, går att få bortom det verbala eller det propositionella. Hennes 

teologiska metod berör olika medium eller former där religiös sanning kan uttryckas, exempelvis 

asketiskt, ordlöst eller som en kulturell produktion. I dessa olika uttrycksformer som kan nås genom 

kontemplation kan känslan bli vässad, intensifierad och omdirigerad menar Coakley och genom 

dessa dimensioner av gudomlig sanning finns det möjligheter att väcka dessa känslor på ett sätt 

som inte går att väckas på något annat sätt.118 Coakley har således fokus på Gud och det gudomliga 

när hon argumenterar för sin metod och kroppen finns med som en utövare av de kontemplativa 

övningarna. Man skulle därför kunna säga att hon har med kroppen i sin teologi som ett sorts 

verktyg och en utövare av det kontemplativa.  

 

Eftersom kontemplation för Coakley är ett sätt att uppnå gudomlig sanning så krävs kroppen som 

utövare av det kontemplativa för att ta del, och sprida det gudomliga i världen. Den typ av 

kontemplation som Coakley förespråkar ska inte bara drabba den som utövar det. Idéen är att 

teologin ska verka även för andra och spridas till sin omgivning: ”The idea of contemplation as an 

exercise of merely individual insight or self-cultivation must […] be rudely and firmly rejected.”119 

Hon motsäger sig således en teologi som enbart drabbar den enskilde människan utan vill att den 

ska eka vidare i det omgivande samhället. Målet för människan och kroppen i hennes metod är 

som tidigare konstaterat att teologin ska fungera som en ”rekommendation för livet”.120 

Perspektivet på teologi som en asketisk övning kräver de kroppsliga övningarna och en kroppslig 

transformation, i bön, både individuellt och socialt anser Coakley. Eftersom målet är att teologin 

alltid ska vara i rörelse (in via) och alltid upplösa och ompröva sig själv behövs kroppen för att 
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kunna utöva det.121 Kroppen fungerar med dessa idéer som ett sorts redskap som behövs för att 

nå vidare från det kroppsliga till det gudomliga.  

 

Teologi in via grundar sig inte på sekulär rationalitet hos Coakley utan på andliga övningar av 

uppmärksamhet. Hon tänker sig att denna uppmärksamhet ”mystiskt” utmanar och utvidgar 

bredden av rationalitet samtidigt som det mörklägger och bryter ned det som tidigare stått som 

säkert.122 Med hjälp av kroppen och dess utövande av kontemplativa övningar skapas en väg genom 

det okända för att få en djupare kunskap som är bortom kunskap. I detta ligger för Coakley den 

nödvändiga delen att utföra teologi som är knuten till asketisk transformation.123   

 
[---] the very act of contemplation – repeated, lived, embodied, suffered – is an act that, by grace, and 

over time, inculcates mental patterns of ‘un-mastery’, welcomes the dark realm of the unconscious, 

opens up a radical attention to the ‘other’, and instigates an acute awareness of the messy 

entanglement of sexual desire and desire for God.124  

 

Citatet ovan har förekommit tidigare i analysen men för att återigen visa på kroppens funktion som 

ett redskap att använda för att nå något annat uppmärksammar jag det igen. Coakley vill ta vara på 

kroppens potential med den kontemplativa övningen och låta åtrån fungera som en åtrå strävande 

efter Gud. Den asketiska åtrån hon vill skapa med en ”ny asketism” riktar sig mot det mänskliga 

blomstrandet.125 Hon vill att man genom asketiska och kontemplativa övningar ska blomstra som 

människa i relation till sig själv och till hela samhället.  

 

I The New Asceticism för Coakley en argumentation över hur man kan rädda kyrkor från den 

nuvarande teologiska uppdelningen och identifierar dess brist på sammanhängande och 

gemensamma tankar över sexualitet. Coakley anser att det bara är en återupplivad, renad och levd 

form av asketiskt liv som kommer kunna rädda kyrkorna från den uppdelningen.126 Hon menar 

också att det bara är det sanna autentiska asketiska livet som kommer begära tillräckligt av 

människan för att få respekt av en post-kristen värld i dess tolkning av åtrå.127 Coakley anser som 
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tidigare konstaterat att en del av människan har denna åtrå inbyggd och vill därför att begreppet 

ska förstås i en vidare kontext och vara riktat mot åtrån till Gud. I detta lyser återigen Coakleys 

influenser av Gregorius av Nyssa igenom som hade insikten att åtrå ska relatera till samhället som 

det avgörande ”klistret” i samhället. Gregorius ser att den erotiska åtrån som inledningsvis drar 

samman partners sexuellt ska verka tillräckligt långt, och hämtas från Gud. Den erotiska åtrån vill 

Coakley att man ska ge tillbaka till samhället ur samma kraft som inledningsvis gav dessa partners 

en möjlighet att få gemensam glädje. Coakley menar därför att åtrån (utanför barn- och 

familjeprojektet) ska fungera som hjälp till de fattiga och behövande i samhället, överväga jordens 

frukter och dess begränsningar, visa på en vision om helheten som alla spelar en roll i och göra allt 

detta både uppoffrande och glädjerikt.128 Åtrå finns alltså inbyggt i kroppen som en dragningskraft 

mot Gud vilket gör att kroppen fungerar som ett sorts redskap för att sprida Guds glädje inte bara 

till sig själv utan till hela samhället. Detta hämtar Coakley i Gregorios tankar och man kan se en 

liknande funktion för kroppen där och på så sätt förstå varifrån hon har hämtat sina tankar.129  

 

Det fysiska och det andliga 

Det kompletta hoptvinnandet av det fysiska och det andliga med åtrå vill Coakley ska bli erkänt på 

nytt, likväl dess moraliska och eskatologiska mål om man ska kunna vända den moderna 

förminskningen av begreppet åtrå.130 Coakley anser på ett liknande sätt som Gregorius att åtrå 

behöver intensifieras (mot Gud) och aldrig begränsas eller dämpas i alla delar av livet. Gregorius 

använde en mix av platonska tankar om eros och hans egna specifikt kristna insikter om de rika 

implikationerna för inkarnationen i möjligheten att transformera kroppen och dess passioner.131 

Coakley gör på ett liknande sätt och vill se en transformation mot Gud där kroppen används som 

en brygga till det andliga och till Gud. Målet för Coakley med sin argumentation om åtrå är att sätta 

in Gud i bilden som källan och målet för all mänsklig åtrå.132 Anledningen till att Coakley lyfter 

fram Gregorios och Augustinus läror är att hon vill sätta nytt ljus på dessa och visa hur deras 

skrifter formulerar tankar om åtrå. Det är dels åtrå till Gud dels mänsklig åtrå till varandra som 

könade och sexuella människor som är viktigt för henne.  

 

Coakley menar att Gregorius och Augustinus är medvetna om den oändliga skillnaden mellan det 

gudomliga och det mänskliga livet av sexuell frestelse och kamp. Det är ändå något i deras bidrag 
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som drar dessa två riken tätt och analogiskt tillsammans i ett enat tema om åtrå menar Coakley.133 

Det är för henne viktigt att kroppen är sexuell men att dessa sexuella känslor hos människor, denna 

åtrå till någon annan, även bör riktas mot Gud. Genom detta vill Coakley visa att människan och 

hennes kropp är något mer än en driftstyrd individ enbart till det sexuella. Människan har även en 

drift och åtrå till Gud. Coakley för fram Gregorius tankar om sex där han ser sex som en metafor 

till relationen mellan själen och Gud:  

 
[…] it forms the increasingly vital metaphor for the relationship of the soul to God in Godself; and 

even in his public address to Christian neophytes (the Catechetical Oration) Gregory extols human 

genitalia as a matter for honor rather than for shame.134  

 

Genom denna metafor fungerar kroppen ännu en gång som ett redskap på vägen mot Gud. Sex, 

som kan ses som det kroppsliga eller köttsliga, är här en metafor för relationen mellan själen och 

Gud och fungerar som ett sätt att komma närmare det gudomliga. Själen är därigenom den 

kroppsliga länken mellan Gud och människa. Därför ser Gregorius den sexuella åtrån som något 

bra och som något som för människan kan fungera som en metafor till det gudomliga.  

 

Coakley menar att det finns många olika paradoxala och märkliga tolkningar till kroppslighet som 

genomsyrar den västerländska vetenskapliga och medicinska forskningen, samtidigt som det finns 

ett starkt kulturellt engagemang i att ha kroppslig kontroll och maximera hälsan. Detta händer 

samtidigt som vi har levt genom en lång fas av fysikalism och reduktionism inom 

medvetandefilosofin i akademin och en parallell intensifiering av den kliniska och fristående 

uppfattningen av kroppen.135 Coakley presenterar även det paradoxala i detta då kvällstidningar och 

hälsomagasin ofta står för en stark dualistisk hållning. 

 
One would never guess any of this from reading of popular sports, diet and health magazines, where 

the quest for personal ’control’ over resistant ’flesh’ resummons a dualism at least as strong as that of 

Descartes.136 

 

I denna paradox kring olika tolkningar av kroppen ser Coakley åtrån och asketismens plats. Hon 

identifierar därför i citatet ovan en fråga som tvingar människan till ett val mellan om människan 

 
133 Coakley, Sarah, God, Sexuality, and the Self. An Essay ‘On the Trinity’, New York: Cambridge University Press, 2013, 
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136 Coakley, Sarah, The New Asceticism. Sexuality, Gender and the Quest for God, London: Bloomsbury, 2015, s. 21. 
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själv inte är något annat än köttslig fysikalitet, genetiskt kodat i dess val och ageranden; eller om 

hon har ett medvetande som existerar och en frihet som är distinkt i någon form från den 

neurofysiologiska kroppsligheten i vilken åtrå reser sig till en nivå bortom att tillfredsställa fysiska 

behov till en högre andlig och kulturell nivå.137 Den asketiska träningen av åtrå ska enligt Coakley 

vara ett livslångt åtagande av en personlig och erotisk transformation som innehåller en reflektion 

av den slutgiltiga betydelsen för all vår åtrå, nämligen åtrån till Gud.138 Här tycks Coakley vilja få 

läsaren att välja mellan något som kan likna de teoribildningarna reduktiv materialism och icke-reduktiv 

materialism som denna uppsats använder sig av. Eftersom Coakley argumenterar så pass omfattande 

om att Gud ska vara målet för all åtrå kan Coakley komma in under den icke-reduktiva materialismen 

då hon anser att kroppen och människan har en högre förmåga i förhållande till Gud.     

 

Postmodern besatthet av kropp 

I det postmoderna samhället där man inte tror på en dualism har Coakley identifierat att det finns 

en besatthet av kroppen.139 Coakley undersöker den postmodern frågan om vad som kvarstår när 

man plockar isär den äldre antropologin och förlitar sig enbart på en kvarvarande kropp. Hon 

kritiserar sedan de materialistiska tankarna om kroppen där människan bara består av materia för att 

visa på att människan är något mer än bara en köttslig kropp. Coakley menar att om vi inte längre 

kan lita på några universella narrativ för meningsskapande, så är kanske det enda som finns kvar 

köttet.140 Kroppen utan religion blir en sorts konsumtionskropp som utan det gudomliga ständigt 

försöks hållas vid liv, ungdomlig, konsumerande, sexuellt aktiv och i rörelse så långt som möjligt.141 

I och med själens försvinnande från den moderna antropologin så blev kroppen det enda som fanns 

kvar. Upplysningens själ som formulerades av Descartes har kritiserats och det som nu är lämnad 

kvar menar Coakley är en svårfångad och ensam kropp.142 Coakley menar att genom dualismens död 

så lever det en längtan efter något mer kvar:  

 
Despite the legion cries for greater ”embodiment”, for a notion of self as a body, the specters of 

religious and philosophical dualism die hard; somewhere the last smile on a Cartesian Cheshire cat 

still lurks, or is it even a more ancient manifestation of “soul”?143   
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I det postmoderna samhället så menar Coakley att kroppen har fått extremt stor betydelse.144 När 

kroppen är det enda som finns blir det kroppens ”uppgift” att bära upp både kropp och själ. I 

citatet ovan säger Coakley att det fortfarande tassar runt en Cartesiansk cheshirekatt (Descartes 

tankar om dualism) eller att antika tankar om själen fortfarande lever kvar. Eftersom Coakley menar 

att man idag inte tror på en dualism, tänker hon sig att tankar om själen fortfarande lever kvar (som 

en lurig Alice i Underlandet katt). Kroppen måste då bära upp båda delar. Coakley menar att 

människan, som kropp, fortfarande har en längtan efter att vara något mer än just bara kropp. Hon 

anser också att man lägger oerhört stor vikt vid kroppen i att hålla den i topptrim både fysiskt, 

psykiskt, ekonomiskt och sexuellt som om den skulle vara odödlig.145 Denna besatthet av kroppen 

kan räddas av en teologisk asketisk tradition menar Coakley eftersom längtan handlar om en 

eskatologisk längtan efter det gudomliga. Samma kritik som Coakley riktar mot det postmoderna 

samhället riktar hon även mot en del feministisk teori. Hon hänvisar till en lösning från Gregorius 

av Nyssa vilken hon i Powers and Submissions för en dialog med mellan Judith Butlers feministiska 

teori. Hon vill visa på hur man kan komma vidare från Butlers teori, eftersom hon anser att den är 

bra men inte heltäckande för kristna, med hjälp av teologiska medel.146 Coakley anser således att 

Butlers feministiska teori på samma sätt som det postmoderna samhället leder till en eskatologisk 

längtan efter det gudomliga. Hon vill därför genom sin metod Théologie totale presentera den 

transformation mot Gud hon vill ska råda.147  

 

De tankar om dualism som Coakley tar upp i ovanstående citat återkommer på flera ställen i hennes 

litteratur. Dessa tankar har att göra med Descartes dualism vilket i denna uppsats även är den radikala 

dualismen. Hon står för hållningen att man bör ompröva Descartes dualism och istället se till det sätt 

han håller kroppen och själen tätt intill varandra. Coakley uppmärksammar problematiken i 

Descartes tankar men argumenterar för att man ska se dessa på ett nytt sätt. Hon anser att man 

ofta har missförstått hans tolkning av förhållandet mellan kropp och själ och att det viktiga är att 

ta tillvara på det nära förhållandet dem emellan. 

 
There is indeed a most radical distinction between them, the distinction between the material and the 

immaterial, the divisible and the indivisible. But Descartes devotes immense energies, especially in his 

later works, to charting their intrinsically close relation, insisting that the soul resides quite locatably 

in the pineal gland.148  
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Descartes menade alltså att själen hade ett nära samarbete med kroppen och att själens interaktion 

med kroppen fanns i tallkottkörteln. Det Coakley söker efter hos Descartes är individualismen i 

hans arbete. Detta identifierar hon i tanken på att medvetandet beskrivs som en enskild mental del 

och att den därför ges en starkare betydelse med själen än kroppen vilket hon ser som en 

problematisk relation.149 Det viktiga som skall tas till vara på i relationen mellan kropp och själ är 

således att det är ett likställt förhållande där båda delarna är lika viktiga. Om Coakley förespråkar 

en holistisk dualism är här inte helt enkelt att säga men det som är viktigt för Coakleys teologi är att 

kroppen tillsammans med själen är av lika betydelse för människan.      

 

Svaret på frågan Vad har kroppen för betydelse i Coakleys teologi? är enligt analysen att kroppen fungerar 

som ett sorts redskap i relation till det gudomliga. Kroppen har en viktig plats i Coakleys teologi 

som ett redskap som behövs som en del av vägen till Gud. Åtrå är ett huvudbegrepp som används 

för att visa på den kroppsliga åtrå som finns hos människor. Genom kroppsliga asketiska övningar 

i kontemplativ bön vill Coakley flytta fokus från det kroppsliga till det andliga och Gud. Kroppen 

behövs alltså som ett redskap för att nå Gud. Hennes beskrivning av kroppen är att det är en 

eskatologisk kropp som pekar på det slutgiltiga målet, Gud.  

 

3.4 Kropp och själ 
En analysfråga är nu besvarad och nu smalnas analysfrågorna av något till att handla om själen för 

att konstruera ett själsbegrepp. Detta börjar i analysfrågan: Uppfattar Coakley kropp och själ som två 

olika substanser? 

 

Icke-reduktiv materialism  

Kroppen har i tidigare avsnitt beskrivits som ett redskap till att nå Gud vilket därigenom visar att 

kroppen är en viktig substans för Coakleys teologi. I kroppen hos Coakley har vi också identifierat 

en åtrå som är riktad mot Gud. Ur avsnittet ovan skulle det därför gå att hävda att Coakley använder 

sig av teoribildningen icke-reduktiv materialism då kroppen består av endast en substans; eftersom 

kroppen är en fysisk och materialistisk realitet och helhet, med komplexa funktioner som verkar 

både i samhället och i relation till Gud. Ett sätt som hennes metod kan sägas ingå i den icke-reduktivt 

materialistiska teoribildningen är det sätt den fungerar enande på. Coakley menar att metoden ska 

undvika uppdelningar av olika slag, hon delar inte upp tro och praktik, tanke och påverkan, 
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akademiskt skrivande och lättillgängligt skrivande, kristen teologi och religiösa studier, akademisk 

teologi och pastoralteologi, liberal feminism och postmoderna genusteorier.150 Hon vill istället att 

dessa exempel ska fungera väl tillsammans. Detta kan ses som exempel som faller in i den icke-

reduktiva materialistiska teoribildning eftersom kroppen då inte heller ska delas upp. Kroppen är en 

fysisk realitet och en helhet som har komplexa funktioner som verkar både i samhället och i relation 

till Gud.  

 

Den andliga längtan som Coakley menar att människan besitter visar dock spår av en själ eller ett 

psyke och finns i hennes teologi med som ett sätt att koppla ihop människan med det gudomliga 

genom kontemplation. Metoden théologie totale är som tidigare konstaterat grundat i den kroppsliga 

övningen av kontemplation vilken ska väcka det undermedvetna och ge ny uppmärksamhet till de 

dimensioner av mänskliga svar som går bortom det verbala eller det propositionella.151 Coakleys 

förhållande till kropp och själ behöver således nyanseras eftersom hon till stor del använder 

dualistiska teoribildningarna för kropp och själ. 

 

Dualism 

För att närma oss de dualistiska teoribildningarna som framträder i Coakleys teologi måste vi se 

närmre på hennes begrepp åtrå ur fler aspekter. Coakley lägger stor vikt vid begreppet åtrå när hon 

argumenterar för den relation hon vill att människan ska ha till Gud. Hon vill att människan ska 

omvända sin åtrå till att vara riktad mot Gud vilket passar väl in på den icke-reduktivt materialistiska 

teoribildningen eftersom den tar till vara tanken att människan är en fysisk organism men med 

komplexa funktioner. Anledningen till att det inte helt enkelt går att kategorisera Coakley i denna 

teoribildning är att hon använder sig flitigt av kyrkofäder med en stark platonsk influens då de 

skriver om åtrå. Dessa står för en dualistisk hållning vilket jag nedan ska visa att även Coakley 

omfamnar då hon redogör för dessa tänkare.   

 

I Platons klassiska dialog i Symposium om erotisk åtrå finns det en riktning mot den eviga formen 

av skönhet och att man därför ska spendera sitt liv i ett försök att klättra tillbaka upp för stegen av 

åtrån till det gudomliga riket där den fulla uppenbarelsen om skönhet presenteras inför en.152 Det 

Platonska i detta menar Coakley kan beskrivas som en dragning till det gudomliga vilket beskrivs 
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som det främsta för en människa enligt Platon.153 En liknande dragning finns återkommande då 

Coakleys utformar sina tankar om åtrå då hon hämtar inspiration hos kyrkofäder. I mycket av den 

tidiga kristendomen, åtminstone hos dem som var influerade av Platon, fanns det en dragning till 

Platons version av åtrå och eros. Även om man kan hitta lite eller inget i Jesu läror om eros såsom 

det finns hos Platon, lärde dessa kyrkofäder ut Jesus syn på kärlek som likställd med den platonska 

traditionen av eros.154 Coakley är ibland lite svävande med vad hon uttrycker om platonism, men 

menar själv att hennes teologi är ett försök att möta och svara till dagens utmaningar för kristna.155 

Genom att fläta in platonism i sin teologi öppnar Coakley upp och möjliggör för de dualistiska 

tankarna att fungera i en modern teologi. 

 

För Coakley är kontemplation viktigt och i sin metod tar hon fasta på komplexiteten i det.156 

Kontemplationen beskrivs som ett fritt fall genom det okända för att få en djupare kunskap som 

ligger bortom den vanliga kunskapen. Enligt Coakley är den nödvändiga delen i teologi knuten till 

asketisk transformation.157 Detta argumenterar Coakley för då hon skriver om trinitarisk bön, där 

den transformation som bön kan göra liknar en platonsk hållning över förhållandet mellan 

människan och det gudomliga och mellan kropp och själ.158 Av fler teologer som förekommer i 

Coakleys texter beskrivs transformation som ett upphöjande till det gudomliga, genom bön i anden. 

Ett exempel på detta syns då hon presenterar Origenes (ca. år 185-254) syn. Han hade en Platonsk 

retorik om upphöjandet i bön där han ansåg att det inte är rätt att be till Anden eller Sonen, istället 

ska man be i och genom dem till Fadern.159 Coakley menar att han kombinerar Paulus hållning om 

Anden (i Romarbrevet 8) kombinerat med en platonsk förståelse av ett erotisk upphöjande och 

rening genom bön.160 Det Coakley vill ha ut från detta är hans teori om bön och kontemplation 

som en inkorporerad del av ett renhetligt liv.161 Ett ytterligare exempel på denna upphöjning hämtar 
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Coakley i Johannes av korsets (år 1542-1591) tankar om gudomlig åtrå: ”A rhetoric of divne desire 

proceeding from the Father by means of the Holy Spirit, and so ‘inflaming’ us with love”.162 Coakley 

använder Johannes tankar i det föregående citatet där han menar att Helig Andes agerande med 

den feminiserade själen höjer sig med det gudomliga andetaget. Coakley menar att anden på så sätt 

höjer själen mot Gud: ”raises the soul most sublimely with that his divine breath […] that she may 

breath in God the same breath of love that the Father breathes in the Son and the Son in the 

Father”.163 Dessa citat och exempel har tydliga platonska influenser i och med tanken om 

upphöjandet och riktningen mot det gudomliga. För Coakley är det viktigt att visa att dessa två 

tänkares tankar kan vara sanna och att kristendom med eller utan platonism kan vara sant: 

 
Why should Christianity and Platonism here not genuinely converge and intersect? It has indeed all 

along been the burden of this volume to suggest such.164  

  

Hon visar i citatet ovan att hon försöker sig på den svåra uppgiften att argumentera för att 

kristendom och platonism kan fungera ihop. Detta innebär att Coakley inte tar avstånd från 

dualismen och tanken på en kropp och själ utan istället omfamnar dessa tankar och argumenterar för 

möjligheten att dessa är sanna eller åtminstone kan fungera ihop. Varför Coakley återkommer och 

refererar till teologer med platonska tankar kan således vara att hon vill presentera dessa tankar på 

nytt och med hjälp av hennes metod visa på att de kan fungera ihop. Här råder det dock en 

tvetydighet över vilken av de två dualistiska teoribildningar hon främst använder sig av, radikal 

dualism eller holistisk dualism. 

 

Holistisk eller radikal dualism  

För att tala om gudomlig åtrå använder sig Coakley främst av teologer som kommenterat Höga 

Visan. I Höga Visan kommenteras själen återkommande på olika sätt. Gregorius är ett exempel på 

detta i sin kommentar av Höga Visan som Coakley refererar till.165 I detta kan man se konstitutiva 

förbindelser mellan olika områden då det i Gregorius tankar finns en speciell sorts beskrivning av 

att tappa kontroll till det okända i Gud i en åtrå utan slut: ”a yielding to the unknown in God in a 
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desire without end”.166 Coakley anser att det är just detta som är den sanna andligheten i hans 

exegetiska arbete. Åtrå som en sexuell metafor är därför inte ett problem för Gregorius då han 

besitter en platonsk syn på åtrå där den ständigt strävar mot Gud.167 Coakley visar att det i Gregorius 

kommentar till Höga Visan finns en passage som talar om just vilken typ av transformation han 

vill se och vill ska ske.  

 
I hope that my commentary will be a guide for the more fleshly-minded, since the wisdom hidden [in 

the Songs of Songs] leads to a spiritual state of the soul.168  

 

Citatet är intressant för denna uppsats då han menar att de tankar han presenterar är gjorda för 

dem som har fokus på ”köttet”, alltså samma kroppsliga fokus som vi tidigare sett Coakley reagera 

mot i dagens postmoderna samhälle. Visdomen som finns i Höga Visan, ser vi i citatet, ska leda till 

själens andliga tillstånd, vilket också fungerar som ett sätt att ändra sina tankar från det fysiska till 

det andliga. Frågan som uppstår, i förhållande till analysfrågan som här försöker besvaras, är om 

anledningen till att Coakley använder sig av detta citat har att göra med hur relationen mellan kropp 

och själ kan fungera i en platonsk tolkning och att den kan fungera i en modern teologi. Coakley 

tycks stå för en holistisk dualism på vissa ställen då hon betonar det nära förhållandet mellan kropp 

och själ, samtidigt som det på andra ställen tycks vara en mer radikal dualistisk hållning hon 

förespråkar med en själ som längtar efter att komma till det gudomliga. Låt oss därför se hur hon 

förhåller sig till Freud och Descartes, vars tankar ofta ses som radikal dualistiska, i den åtrå hon 

argumenterar för. 

  

Freud och Descartes 

Coakley anser som tidigare konstaterats att man idag är besatt av kroppen och det kroppsliga och 

hon kritiserar den åtrå som endast riktar sig mot det fysiska och sexuella. Hon ser det som ett arv 

från Freud och vill visa på en ny väg att gå med sin metod Théologie totale genom att på så sätt vända 

Freuds läror upp och ned. Åtrå till Gud är mer fundamentalt än sex för oss människor anser 

Coakley.169 Det är inte så att fysiskt sex är det grundläggande och Gud är tillfällig; utan det är istället 

så att Gud är grunden till all form av åtrå. Åtrå är för människan den ledtråd som alltid rycker i 
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hjärtat och påminner den mänskliga själen om dess skapelses grund, Gud.170 Här visar Coakley alltså 

att åtrå vill och är något mer. Det påminner den ”mänskliga själen” om var den hör hemma vilket 

således är ett exempel på den platonska lära som Coakley företräder. Kropp och själ kan alltså 

fungera som två olika substanser likt en radikal dualistisk hållning. Kroppen besitter de fysiska 

egenskaperna och själen har mentala egenskaper men det går fortfarande inte enkelt att avgöra om 

det är en radikal- eller holistisk dualism som hon företräder vilket därför kräver en nyansering. 

Återkommande då hon refererar till kyrkofäders läror tar hon upp Descartes som hon anser ha 

skapat en mindre användbar tolkning av dualism.171 Intressant nog anser hon att Descartes tankar 

om förhållandet mellan kropp och själ ofta har missförståtts.  

 
There is indeed a most radical distinction between them, the distinction between the material and the 

immaterial, the divisible and the indivisible. But Descartes devotes immense energies […] to charting 

their intrinsically close relation, insisting that the soul resides quite locatably in the pineal gland. 172  

 

Coakley tycks själv inte anse att själen har sin hemvist i tallkottkörteln vilken hon påpekar att 

Descartes gör. Det hon med citatet ovan vill göra är att ta fasta på hans tanke om att kropp och 

själ har en nära koppling. Om Coakley helt skulle ta fasta på Descartes syn skulle det resultera i att 

hon står för en radikal dualism där kroppen och själen har en självständig existens. Detta gör inte 

Coakley genomgående eftersom hon även vill visa att kropp och själ är en enhet vilket således står 

för en holistisk dualism. Coakley menar detta då hon ser det som ett mål för människan med den 

fullständiga hoptvinningen av det fysiska och det andliga. Hon vill att denna hoptvinning ska bli 

erkänd på nytt för människan, likaväl som människans moraliska och eskatologiska mål, Gud.173 

Därför kritiserar Coakley den moderna förminskningen av begreppet åtrå och vill öppna upp 

begreppet mot det gudomliga.174 På samma sätt som Gregorius mix av platonska och kristna tankar 

menar Coakley att åtrå ska intensifieras mot Gud i alla delar av det personliga livet. Om man gör 

det ska det berika människans insikter om inkarnationen genom att transformera kroppen och dess 

passioner mot Gud.175  

 

 
170 Coakley, Sarah, God, Sexuality, and the Self. An Essay ‘On the Trinity’, New York: Cambridge University Press, 2013, 
s. 10. 
171 Coakley, Sarah, Powers and Submissions. Spirituality, Philosophy and Gender, Oxford: Blackwell, 2002, s. 76. 
172 Coakley, Sarah, Powers and Submissions. Spirituality, Philosophy and Gender, Oxford: Blackwell, 2002, s. 76. 
173 Coakley, Sarah, The New Asceticism. Sexuality, Gender and the Quest for God, London: Bloomsbury, 2015, s. 6-7. 
174 Coakley, Sarah, The New Asceticism. Sexuality, Gender and the Quest for God, London: Bloomsbury, 2015, s. 6-7. 
175 Coakley, Sarah, The New Asceticism. Sexuality, Gender and the Quest for God, London: Bloomsbury, 2015, s. 7. 
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I Powers and Submissions skriver Coakley om den ”förnuftiga mannen” och tar upp exempel som har 

fungerat som ett sätt att skilja man och kvinna åt. Återigen tar hon upp Descartes och hans syn på 

relationen mellan medvetandet/själen och kroppen.  

  
But what Descartes strongly denies [---] is any suggestion that his mind is in his body ‘only as a pilot 

in a vessel’. And in his late work, The Passions of the Soul, he insists that ‘the soul is united to all the 

portions of the body conjointly’, speculations (curiously, as it now seems to us) that the bodily seat 

of the soul is not ‘the whole of the brain’ but the pineal gland.176  

  

Återigen tycks Coakley vilja visa att Descartes inte blivit rättvist tolkad eftersom hon menar att han 

ser kroppen och själens nära samarbete. I citatet försöker hon visa på att man bör ompröva och inte 

skilja så starkt mellan dem som man gjort. Coakley vill därför påpeka att det är viktigt att komma 

ihåg den teistiska förankringen som finns i Descartes cogito (jag tänker) och att det radikala 

beroendet som själen har till Gud betonas.177 Coakley menar att Descartes använde en religiös 

motivation med att skilja själen från kroppen eftersom det egentligen grundar sig i en tanke om 

själens odödlighet.178 I och med själens odödlighet menar Coakley att hon ser det svårt för kristna att 

undvika en separation mellan kropp och själ.179  

 

Delar i sättet att skilja kropp och själ som två olika substanser har fungerat sexistiskt och 

uppdelande i det akademiska fältet vilket har fungerat som negativt för kvinnor. Coakley 

argumenterar dock för att allt i detta hos Descartes inte har varit sexistiskt eftersom hon ser viktiga 

element i hans tankar som går att använda i en teologi idag.180 De tankar som Coakley ser som 

viktiga i relationen mellan kropp och själ har att göra med att denna radikal dualistiska hållning 

sträcker sig till livet efter detta med en eskatologisk kropp. Relationen till Gud är den viktigaste 

relationen Coakley vill ska råda i sin teologi. Coakley anser därför att denna relation ska tolkas på 

ett nytt sätt.  

  
Freud is turned on his head. Instead of ‘God’ language ‘really’ being about sex, sex is really about God 

– the potent reminder woven into our earthly existence of divine ‘unity’, ‘alliance’, and ‘commingling’ 

that we seek.181 

 

 
176 Coakley, Sarah, Powers and Submissions. Spirituality, Philosophy and Gender, Oxford: Blackwell, 2002, s. 90-91. 
177 Coakley, Sarah, Powers and Submissions. Spirituality, Philosophy and Gender, Oxford: Blackwell, 2002, s. 91. 
178 Coakley, Sarah, Powers and Submissions. Spirituality, Philosophy and Gender, Oxford: Blackwell, 2002, s. 91. 
179 Coakley, Sarah, Powers and Submissions. Spirituality, Philosophy and Gender, Oxford: Blackwell, 2002, s. 91. 
180 Coakley, Sarah, Powers and Submissions. Spirituality, Philosophy and Gender, Oxford: Blackwell, 2002, s. 91. 
181 Coakley, Sarah, God, Sexuality, and the Self. An Essay ‘On the Trinity’, New York: Cambridge University Press, 2013, 
s. 316. 
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I relationen mellan Gud och människan är det viktigt för Coakley att det erotiskt laddade religiösa 

språket egentligen inte handlar om sex, som Freud har fått många att tro. Coakley menar istället att 

sex handlar om Gud, vilket vi kan se i citatet ovan. På det sätt Coakley tolkar det får det asketiska 

implikationer och kontemplationen krävs då eftersom ingen kan förflytta sig enkelt från jordlig, 

fysisk kärlek till gudomlig kärlek om det inte sker via en kristologisk transformation.182 Det finns 

alltså något som vi människor söker och som vi har en dragning till, en åtrå till Gud. Genom 

kontemplation vill Coakley att kroppen ska fungera som ett redskap till att nå Gud. Om hon skiljer 

mellan kropp och själ som två olika substanser går det som vi har sett i detta avsnitt inte att dra 

några definitiva slutsatser. Att det förekommer en dualism är dock något som har synts på 

återkommande ställen i den litteratur jag har analyserat.  

 

Sammanfattningsvis är svaret på analysfrågan - Uppfattar Coakley kropp och själ som två olika substanser? 

– ja. Svaret bör dock nyanseras eftersom det inte har gått att säkert bestämma om Coakley använder 

sig av radikal dualism eller holistisk dualism. Mer om hur Coakley uppfattar själsbegreppet dualistiskt 

ämnar jag diskutera vidare då jag gör min konstruktion av själsbegreppet hos henne. 

 

3.5 Själens egenskaper  
Nu har jag gått igenom huvudbegrepp i Coakleys teologi, hennes syn på kroppen och om hon 

uppfattar kropp och själ som två olika substanser. Från detta kommer jag nu att gå vidare att 

undersöka om Coakley tillskriver själen några egenskaper för att besvara analysfrågan: Tillskrivs själen 

några egenskaper?  

 

Eftersom Coakley använder sig av flera platoniker i sin teologi kommer jag att använda mig av 

hennes beskrivningar av själen hos dessa teologer och undersöka vilka egenskaper hon lyfter fram 

när hon presenterar dessa tänkare. Detta gör jag för att se vilka egenskaper Coakley menar att själen 

har. Coakley själv argumenterar för att den platonska och den moderna bilden av själen kan fungera 

ihop. Därför kommer jag koppla samman egenskaper om själen även om hon i ett specifikt avsnitt 

talar om ett medvetande, själv eller psyke.  

 

Augustinus och Gregorius  
Coakley presenterar Gregorius syn om andlig utveckling i hans skrift Life of Moses. I denna skrift 

tänker Gregorius sig att Moses rör sig i tre steg från ljuset: först i den brinnande busken, vilket han 

 
182 Coakley, Sarah, God, Sexuality, and the Self. An Essay ‘On the Trinity’, New York: Cambridge University Press, 2013, 
s. 316. 
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tolkar som ljuset i inkarnationen, sedan genom ett molnigt mörker i vildmarken och till sist till det 

tjocka mörkret på toppen av berget Sinai som är en klimax av upphöjelsen.183 Samtidigt med detta 

berättar Gregorius historien om själens upphöjelse med det Gudomliga vilket är av intresse för detta 

avsnitt.  
 

Gregory tells the allegorical story of the soul’s ascent to intimate relationship with the divine. As with 

Philo and Clement before him, Moses’s ascent up Mount Sinai is for Gregory the ‘type’ of the 

contemplatives quest for God.184  

 

Själen rör sig som Moses upp till en intim relation med det gudomliga. I citatet ovan är det även en 

kontemplativ strävan efter Gud. Själen får således i denna berättelse en egenskap av att den ska 

upphöjas till det gudomliga. En aspekt som här är intressant hos Gregorius är att själens upphöjelse 

sker i ett djupare och djupare mörker till skillnad från de klassiska platonska målen av ljus, klarhet 

och perfektion. Coakley betonar att Gregorius vänder på tankesättet och menar att det är genom 

mörker och dunkelhet som upphöjelsen av själen sker och att en perfektion därför aldrig kommer. 

Detta gör att målet blir annorlunda än förväntat med det kristna livet:   

 
Now we see that the goal of the Christian life is a very particular kind of loss of control. At this point, 

[…] the soul has to wait for the spouse (Christ) in darkness, relying only on the ‘spiritual senses’ of 

smell, taste, touch, and feeling.185   

 

Målet för det kristna livet är således att förlora kontroll och sedan vänta i mörker på Kristus. Själen 

tillskrivs i citatet ovan fyra andliga känslor som själen har i mörkret i väntan på Kristus: doft, smak, 

känsel och känsla. Om Coakley antar dessa egenskaper för själen är inte tydligt, hon betonar istället 

likheterna mellan Gregorius och Augustinus i deras symbolik av sexuell åtrå och åtrå till Gud. 

Coakley menar att det hos Augustinus visas en ren andlig teologi som leder till ljus, klarhet och 

insikt (om det efterföljande livet), inte till mörker och förlorad kontroll som det gör hos 

Gregorius.186 Coakley vill med detta visa att Gregorius står för en apofatisk vändning till mörker 

vilket hon menar fungerar som ett avslut på världens sexuella stereotyper. Augustinus återvändande 

till åtrå och ljus sker till den gudomliga nivån. Dessa båda ger en hint av en symbolik av sexuell åtrå 

 
183 Coakley, Sarah, God, Sexuality, and the Self. An Essay ‘On the Trinity’, New York: Cambridge University Press, 2013, 
s. 285-286. 
184 Coakley, Sarah, God, Sexuality, and the Self. An Essay ‘On the Trinity’, New York: Cambridge University Press, 2013, 
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185 Coakley, Sarah, God, Sexuality, and the Self. An Essay ‘On the Trinity’, New York: Cambridge University Press, 2013, 
s. 286. 
186 Coakley, Sarah, God, Sexuality, and the Self. An Essay ‘On the Trinity’, New York: Cambridge University Press, 2013, 
s. 292. 
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och åtrå till Gud som Coakley menar är det viktiga lärdomarna från dessa hellre än att kräva ett val 

mellan dem.  

 
And both, by chance, point forward to themes in another ‘maverick’ of the Christian Platonist 

tradition, [---] whose distinctly daring perception of a divine ecstatic yearning, will form the basis of 

my proposed contemplative trinitarian reconstruction […].187 

 

Både Augustinus och Gregorius har samma inriktning och står i samma kristna och platonska 

tradition. Denna inriktning mot det gudomliga står som grund för Coakley då hon rekonstruerar 

en kontemplativ trinitarisk metod. Coakley vill som tidigare konstaterat se att kristendom och 

platonism båda ska kunna vara sanna.188 Coakley ser svårigheterna med att kombinera dessa två 

tankar i en modern teologi men ser det samtidigt som en huvuduppgift för att få ihop sin egen 

metod. Själen är alltså med detta sagt inte något som ses som en omöjlighet eller något som Coakley 

förnekar utan det är istället något hon omfamnar och ser som en möjlighet i relation till Gud.  

 

Åtrå 
Genom att använda några tankar av både Augustinus och Gregorius bygger Coakley vidare sin 

utveckling av begreppet åtrå. Coakley anser att de platonska tankarna om åtrå till Gud är centralt 

hos Augustinus och Gregorius.189   

 
The rightful harmony between the rational activities of the mind – memory, understanding, and will – 

in their normal operations, and in mutual relation to the body, is thus disordered, disturbed in sex. 

Physical sex, for Augustine, undermines the ideal control or ‘mastery’, of one’s self. […] It is, however, 

only God who can finally supply the (graced) control that human, ascetic effort constantly fails to 

achieve.190  

 

I citatet ovan beskrivs Coakleys tolkning av Augustinus tankar om sinnet eller själen. De aktiviteter 

som beskrivs höra till själen är minnet, förståelsen och viljan. Dessa egenskaper störs vid fysiskt sex 

eftersom det då underminerar den ideala bilden av att vara mästare över sig själv som Augustinus 

vill nå. Gud är för Augustinus den ende som kan stå för den kontrollen som människan ständigt 

 
187 Coakley, Sarah, God, Sexuality, and the Self. An Essay ‘On the Trinity’, New York: Cambridge University Press, 2013, 
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misslyckas att kontrollera.191 Här blir sex en sådan störningspunkt för själen. Det stör själens egentliga 

uppgift vilket är att söka sig närmare Gud. Bilden av själen blir här att den är svag och kan falla för 

fysisk åtrå. Denna bild av själen tycks likna en radikal dualistisk syn där själen är självständig 

existerande och behöver på något sätt ”tämjas” genom asketisk övning. En egenskap som själen har 

är då att den söker sig närmare Gud. Coakleys mål med att analysera Augustinus och Gregorius är 

att försöka visa de symboliska teman som rör både Augustinus och Gregorius säregna syn på 

relationer (på alla nivåer, mellan människor och Gud) och hon försöker visa hur variationer av 

olika relationer hör samman.192  

 

Åtrå och sex  
Återkommande i Coakleys teologi finns det som tidigare konstaterat inspiration från teologer och 

tänkare som tolkat Höga visan. Däri kommenteras den metaforiska erotiska kärleken mellan två 

parter som något som man kan likna med ett själsligt förhållande. I detta finns tankar och tolkningar 

om själens uppstigande till det gudomliga som hämtar sina influenser från det platonska synsättet 

vilket Coakley tycks stå bakom.193 Hon beskriver i Powers and Submissions själen med feminina och 

passiva egenskaper: “the soul is ’female’ and passive before its lover”194. När det har att göra med 

material från Höga Visan är det inte heller helt förvånande att det finns många passager som 

kopplas till erotisk åtrå vilket Coakley vill förtydliga inte är den viktigaste typen av åtrå utan den 

gudomliga åtrån är den viktigaste.  

 

Ytterligare en teolog som Coakley tar upp då hon diskuterar relationen till Gud är Dionysios 

Areopagita (500-talet). I Coakleys redogörelse för Dionysios blir det tydligt att hon försöker visa 

på vikten av den hierarki som han beskriver. Coakley anser att hierarki har en viktig plats inom 

teologi vilket är något som feministiska företrädare har sett som negativt. Dionysios anser att målet 

med hierarki är den största möjliga assimilationen till att förenas med Gud: ”Hierarcy is a holy 

order and knowledge and activity which […] participates in the Divine Likeness”.195 På samma sätt 

som Coakley motsätter sig tolkningarna av begreppen åtrå och asketism vill hon omtolka begreppet 

hierarki med Dionysios ord. I de fallen där hierarki betyder och syftar till ordning, ser Coakley inga 
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problem med hierarki och anser att det inte alls är klart varför feminister skulle motsätta sig det.196 

Hon vill försvara hierarki som något som behövs, om det rör det mänskliga riket, och argumenterar 

för att vi människor är i behov av att ordna våra värderingar och värden rätt, nämligen ordna dem 

och orientera dem mot Gud.197 Denna hierarkiska uppdelning har även denna starka platonska drag 

som vill visa på en gudomlig ordning där själen söker sig ”hem” till det gudomliga riket.  

 

När Coakley argumenterar för själens riktning kommer talet om åtrå och sex upp med jämna 

mellanrum. Istället för att tänka oss att Gud ytterst handlar om sex (alltså att Gud är en illusion 

och att sex egentligen är det vi eftersträvar när vi talar om Gud, vilket bland annat Freud tänkte) 

vänder Coakley på det. Hon menar att sex ytterst handlar om Gud, som ett tecken för den djupa 

åtrån människor kan känna för Gud. Gud är den värdefulla ledtråden som är invävd i människans 

existens och handlar om det slutgiltiga och den ultimata föreningen som människan söker.198 Den 

sexuella åtrån vittnar och pekar på en realitet som är gudomlig. Coakley vill, liksom Augustinus, 

sätta köttet ”under foten” och sikta upp mot själen.199 Köttet har traditionellt fungerat som det 

syndiga och förgängliga i den jordiska tillvaron, Coakley vill därför betona relationen mellan det 

köttsliga och det andliga som ett sätt att existentiellt tala om den jordiska tillvaron. Sexuell kärlek 

är självklart kroppslig men Coakley menar i sin teologi att den också ska vara andlig. Coakley anser 

i detta att sexuell kärlek ska spegla den treeniga bilden på något sätt. Hon frågar sig då vad det är 

som ska involveras och tar upp respekt av varje person till den andre. Det är en jämlikhet av 

förståelse och utbyte samt en ömsesidig förståelse för den andres åtrå, distinkt som den andre.200 

Den franska feministen Luce Irigary har skrivit treenigt om sexuell kärlek vilket Coakley tar upp.  

 
[…] ’we are at least three … you, me, and our creation of that ecstasy of our self in us (de nous en nous) 

prior to any child.’ As each goes out to the other in mutual abandonment and attentiveness, so it 

becomes clear that a third is at play – the irreducibility of a ‘shared transcendence’.201 

 

Irigary ser det alltså som att vid sex med en annan person är man tre i en delad transcendens. Detta 

passar väl in på Coakleys tankar eftersom den sexuella åtrån fungerar som en from av asketisk och 

kontemplativ övning. Coakley tar även upp riskerna med att jämföra de olika typerna av åtrå. Hon 
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ser det som att man leker med elden när man gör en jämförelse och ser en likhet mellan sexuell åtrå 

och åtrå till Gud.202 Coakley tycks mena att man ska fokusera på sin tros praktik och använda hela 

kroppen i kontemplation och bön för att på så sätt peka mot treenigheten. Med hjälp av 

treenigheten och bön i den kommer man närmare Gud. Det är som om hon försöker att övertyga 

läsaren att kroppen har stark betydelse, men ändå inte all betydelse.  

 

Själen och Anden 

Ett ytterligare sätt att se på själen som framkommer då Coakley talar om att använda kroppen i det 

kontemplativa är när hon redogör för Johannes av Korset. Han påstår att själen kan andas med 

Anden:   

 
[…] the ’very breath’ of the spirit that moves between the Father and the Son; the soul is actually now 

knit into the life of God, its ‘belief’ wholly internalized by the long ‘practice’ of contemplation: ‘And 

thus the soul loves God in the Holy Spirit together with the Holy Spirit, not by means of Him, as by 

an instrument, but together with Him, by reason of the transformation … and He supplies that which 

she lacks by her having been transformed in love with Him.203  

 

Här knyts själen tätt samman med Gud på ett sätt som uppnås i den kontemplativa bönen i 

andningen. Coakley tycks med Johannes av Korset vilja visa på själens nära relation till det 

gudomliga. Eftersom det finns ett brett spektrum av tro och praktik som används både privat och 

offentligt av kristna menar Coakley att alla egentligen längtar efter att slutligen få ”känna” Gud i 

Guds innersta liv, eller som Johannes av Korset skulle säga, att andas hans egen Ande.204 Coakley 

tänker sig att alla kristna är kallade till att känna Gud genom den kontemplativa bönen. För att göra 

det ska tro och praktik gå hand i hand.205  

 

Sammanfattningsvis är svaret på frågan – Tillskrivs själen några egenskaper? – Ja, men eftersom 

Coakley inte har ett tydligt själsbegrepp är det svårt att säga helt vad. Dock är det tydligt att 

själsbegreppet är inspirerat av det Platonska tänkandet. Själen tillskrivs en hel del egenskaper av 

olika tänkare som Coakley tar upp. Hon ser dessa som alternativ som kan fungera ihop i hennes 

metod Théologie totale. De egenskaper som hon presenterar är hämtade från Augustinus och 

Gregorius. Hos Augustinus är de egenskaper som tillskrivs själen: minne, förståelse och vilja. Gud 

är den ende som kan kontrollera dessa egenskaper som människan själv inte kan göra. Gregorius 
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är en annan källa som Coakley flitigt använder och där beskrivs själen som att den finns hos 

människan och väntar i mörkret på Gud. Egenskaper som själen besitter där är de andliga känslorna 

vilka är doft, smak, känsel och känsla. Åtrå kopplar Coakley också ihop med själen och det är genom 

åtrån till Gud som vi kommer nära Gud. Denna åtrå beskrivs på vissa ställen som själen som har en 

dragning till det gudomliga.  

 

I följande kapitel kommer jag att sammanställa de svar jag fått av de analysfrågor jag har ställt till 

materialet för att kunna arbeta fram en konstruktion av ett själsbegrepp samt hålla en diskussion 

över om ett själsbegrepp kan tillföra något till Coakleys teologi, och i sådant fall vad. 
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4. Diskussion och Konstruktion  
Vi har nu kommit fram till själva konstruktionen av Sarah Coakleys själsbegrepp. För att göra det 

kommer jag i detta avsnitt att sammanställa svaren på analysfrågorna och diskutera dessa för att få 

fram ett svar på min frågeställning: Hur kan man konstruera ett själsbegrepp utifrån Sarah Coakleys teologi 

och vad kan ett sådant begrepp tillföra hennes teologi?  

 

Jag inleder detta genom att diskutera vad som framkommit om kroppen och dess plats i hennes 

teologi. Sedan kopplar jag på själen och de tankar som har framkommit för att sedan kunna pröva 

vilken teoribildning som passar överens med det som framkommit i analysdelen och vad som 

eventuellt saknas i dessa. Till detta formulerar jag sedan ett förslag på en ny teoribildning som 

fungerar ihop med Coakleys teologiska metod. Efter detta kopplar jag in Coakleys två 

huvudbegrepp, åtrå och asketism, för att se vad de gör med själsbegreppet för att slutligen presentera 

ett konstruerat själsbegrepp. 

 

Kroppen 
Vi har sett att kroppen är en viktig del i Coakleys teologi, den fungerar som ett sorts redskap i 

relation till det gudomliga. Samtidigt anser Coakley att det läggs alldeles för mycket tid och fokus 

på kroppen i det postmoderna västerländska samhället, hon vill därför lägga till Gud som en ”ny” 

riktning som människan istället bör sträva mot för att må bättre. Kroppen har i detta fortfarande 

en väldigt viktig plats eftersom den behövs som en del av vägen till Gud, kroppen behöver därför 

finnas med i en teologi för Coakley. Kroppen fungerar som ett redskap som Coakley vill att man 

ska använda på rätt sätt, för att göra det använder Coakley sig av sina huvudbegrepp, åtrå och 

asketism. Genom dessa begrepp tänker hon sig att man kan forma en ny typ av teologisk metod, 

Théologie totale.  

 

Coakley tänker sig att den kroppsliga åtrån finns hos alla människor och vill omdirigera den genom 

kroppsliga asketiska övningar i kontemplativ bön så att fokus flyttas från det kroppsliga till det 

andliga och Gud. Det beskrivs av Coakley som att det idag ligger en börda på kroppen i det 

postmoderna samhället då den får ta hand om allt, både det klassiskt själsliga och det kroppsliga. 

Frågan som uppstår är om det skapas en ny typ av press och fokus på människan genom Coakleys 

metod. Genom att lägga fokus på det asketiska och på den kontemplativa bönen kan nämligen en 

ny problematik uppstå. Kroppen får genom detta ytterligare krav att förhålla sig till istället för att 

lösgöra den från krav. Istället för att enbart lägga energi på kroppen menar Coakley att man ska 

omdirigera energin även till Gud. För att uppnå detta krävs det en asketisk övning i kontemplation 
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av människan enligt Coakleys metod. Genom bön ska alltså människans kropp, istället för att 

fokusera på enbart sig själv, fokusera på Gud. Detta blir problematiskt om man tänker sig att 

människan består av enbart en materialistisk kropp eftersom risken är att det genom denna metod 

uppstår en ny sorts krav på människan och hennes kropp vilket liknar det Coakley riktar kritik mot. 

Därför behövs det något mer än en materialistisk kropp för att inte lägga onödig börda på den utan 

istället frigöra den. Man kan tänka sig att det är ur denna problematik som Coakley kopplar in det 

andliga som ett sorts lösgörande från den materialistiska kroppen. 

 

För att nå Gud behövs kroppen som ett redskap och utövare av den kontemplativa bönen. Genom 

det kontemplativa kan människan nå Gud och för att få detta att fungera använder hon sig av 

beskrivningar och tankar som är hemmahörande i den platonska traditionen, vilken uppfattar 

tanken om kropp och själ som två olika substanser. Coakley uppfattar själv kropp och själ som två 

olika substanser till viss del men i analysen visas det att man inte helt enkelt kan avgöra om hon 

använder sig av en radikal dualism eller en holistisk dualism. Hon beskriver kroppen som en 

eskatologisk kropp som alltid pekar mot det slutgiltiga målet, Gud.  

 

Själen 

För att nå Gud löser hon problematiken genom att använda sig av platonska tänkare med tankar 

om kropp och själ som två olika substanser. Genom att tala om själen löser hon kroppen från att 

bara handla om kropp. Hon vill att relationen mellan kropp och själ ska fungera väl ihop i sin metod 

Théologie totale. Det går inte helt enkelt att säga vilka egenskaper som hon tilldelar själen eftersom 

hon främst talar ”genom” andra tänkare när det framkommer tankar om ett själsbegrepp. De 

egenskaper som hon presenterar är hämtade från Augustinus och Gregorius. Hos Augustinus är 

de egenskaper som tillskrivs själen: minne, förståelse och vilja. Gud är den ende som kan kontrollera 

dessa egenskaper, vilket människan själv inte kan göra. Gregorius är en annan källa som Coakley 

flitigt använder och där beskrivs själen som att den finns hos människan och väntar i mörkret på 

Gud. När Coakleys refererar till Gregorius är själens egenskaper de andliga känslorna vilka är: doft, 

smak, känsel och känsla.  

 

Teoribildning  

Coakley anser att dualismen är död i det postmoderna samhället samtidigt som hon tycker att det 

läggs för mycket fokus på det kroppsliga. Jag tänker mig att en anledning till att hon inte nämner 

själen tydligt kan vara att hon ser det som en förlegad hållning. Det är dock intressant att se hennes 

ansträngning att presentera de platonska och dualistiska tankarna utan att formulera ett eget 
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själsbegrepp. Hon skriver aldrig om själen rakt ut men det finns ständigt närvarande. Istället vill hon 

se att platonska och dualistiska tankar ska fungera ihop bredvid varandra som två sanningar. De 

dualistiska tankarna kan då stå för det gamla och den icke-reduktiva materialismen stå för något nyare 

och båda ska fungera ihop idag. Frågan som kvarstår är varför hon använder så pass många 

platonska tänkare och så gärna vill se att dessa tankar skall fungera ihop trots att hon själv inte 

förespråkar någon av dessa tankar. En teori är att Coakley genom att använda en så öppen metod 

som möjligt vill göra det möjligt för både olika kristna tankar att fungera tillsammans och att 

akademisk teologi ska fungera med bön.  

 

För att återgå till vilken teoribildning Coakleys använder sig av tycks det röra sig någonstans mellan 

den holistiska dualismen eller den radikala dualismen och den icke-reduktiva materialismen. Kroppens 

viktiga plats och själsbegreppets oklarhet gör dock att ingen av dessa teoribildningar passar ihop 

med Coakleys teologi på ett godtagbart sätt. Coakley lägger fokus på andra saker än att argumentera 

för en dualistisk hållning men behöver de dualistiska och platonska tankarna för att få ihop sin 

teologiska metod. Hoptvinnandet av det fysiska och det andliga behövs för att kunna göra en ny 

tolkning av hennes huvudbegrepp åtrå och asketism. Därför behövs inspiration från tänkare som 

står för hållningen att det fysiska är kroppen och det andliga är själen. Genom den platonska tanken 

på själens uppstigande till det gudomliga med en riktning mot det gudomliga applicerar Coakley åtrå 

för att ändra fokus från enbart det kroppsliga och sexuella till det gudomliga. Jag vill därför föreslå 

en teoribildning som öppnar upp för detta och kan användas för att lättare tolka Coakleys teologi.   

 

Asketisk dualism 

Coakley menar som tidigare konstaterats att människan idag har en materialistisk kropp som man 

tränar och håller i topptrim på olika plan och att människan gör det som om hon vore odödlig. Att 

människan gör detta trots att hon tänker sig en antropologi bestående endast av en materialistisk 

kropp och inte något liv efter döden ser Coakley som en eskatologisk längtan. En längtan efter att 

kroppen skulle vara odödlig. Genom att omdirigera människans fokus från enbart kropp menar 

Coakley att den kontemplativa övningen öppnar upp till det andliga och skapar ett fokus på Gud. 

Det tillfredsställer den eskatologiska längtan, en åtrå, Coakley menar att människan har inbyggd i 

kroppen till Gud. Den kristna Guden ger alltså möjlighet för den eskatologiska kroppen att få ett 

liv efter detta genom bön. För andra konfessioner finns det inget svar och i det akademiska studiet 

blir det därför svårt att diskutera Coakleys teologiska metod eftersom det kräver en kristen 

konfession. Coakley skulle därför kunna sägas utveckla en teologisk metod som enbart fungerar 

för kristna akademiska teologer och som enbart sysselsätter sig med kristen teologi.  
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Om man tar bort bönen faller hennes teologi men med ett uttalat själsbegrepp kan hennes metod 

förstås på ett djupare plan och frigöra Coakleys metod från att enbart vara beroende av den 

kontemplativa bönen. Åtrå kopplar Coakley återkommande ihop med själen och det är genom åtrån 

till Gud som människan kommer närmare Gud. Denna åtrå kan liksom själen visa på en dragning 

till det gudomliga. Hon vill att det i åtrå ska ingå både fysisk/kroppslig åtrå och andlig åtrå. Källan 

till all form av mänsklig åtrå är Gud. På det sätt hon kombinera platonska och kristna tankar då 

hon formulerar sin teologi används kontemplationen som en brygga dem emellan. Hennes metod 

ska fungera som en kroppslig asketisk övning och transformation mot Gud. Genom att kombinera 

kontemplation och teologi vill hon också ge en lockande bild av den kristna tron. Kontemplation 

är metoden som används för att rikta om människans fokus från endast det kroppsliga till även det 

gudomliga. Ett aktivt handlande krävs för människan med den asketiska övningen i kontemplation. 

Genom denna menar Coakley att vi kan omdirigera åtrån från endast det kroppsliga till Gud. Åtrån 

fungerar på samma sätt som själen genom att den söker sig till Gud. Det synsätt som Coakley har 

vill jag kalla för en asketisk dualism som tar hänsyn till den asketiska övningen av kontemplation och 

åtråns längtan efter Gud. Där fungerar åtrå som en metafor till själen och tänker sig att människan 

består av två substanser, en kropp och en själ som har ett nära samband och där själen strävar efter 

det andliga.  

 

Åtrå och Asketism  

Det är det asketiska i Coakleys metod som visar riktningen, genom det kontemplativa. Man kan 

således säga att det asketiska är metoden. Det är sedan åtrån som är det som strävar och vill till Gud. 

Då fungerar åtrå som någon form av platonsk själ som vill till Gud. Att addera själen till denna 

ekvation är enkelt och det är därför märkligt att Coakley själv inte använder ett själsbegrepp 

eftersom hon ständigt behöver använda sig av de platonska tankarna för att få hennes metod att 

gå ihop. Likaså är ett själsbegrepp användbart för Coakley då hon vill omdirigera människans fokus 

från enbart kropp och det materialistiska till Gud och det andliga. Eftersom Coakley nästan enbart 

hämtar sina tankar om åtråns strävan från källor som kommenterar Höga Visans verser kan man 

uppfatta henne som snävt inriktad trots att hon vill att hennes teologi ska fungera som en 

rekommendation för livet. Bibeln innehåller mer stoff än Höga Visan och för många kristna kanske 

det skulle vara lite märkligt att grunda hela sitt kristna liv från tankar och idéer som är hämtade från 

nästan enbart denna bok och utelämna andra centrala delar. 
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Andra teologer har argumenterat mot den kontemplativa inriktningen som finns i Coakleys 

teologiska metod. En som har gjort just det är Sarah Morice Brubaker som tar upp problematiken 

i Coakleys metod och menar att om bön inte gör någonting håller hennes teologi inte ihop.206 Då 

fungerar inte den teologiska metoden eftersom det bara blir den traditionella systematiska teologin 

kvar. Kontemplationen är en av huvudpunkterna och viktigaste elementen i théologie totale och utan 

bön får vi något som istället kan likna en ”théologie fatale”. För den kristne som vill kombinera 

bön i det teologiska studiet kan däremot Coakleys metod passa bra men frågan som uppstår är om 

man kan göra en teologi som är avhängig bönen och det kontemplativa?  

 

För kristna teologer skulle Coakleys metod kunna fungera men i ett akademiskt studium av 

teologiska frågor måste man kunna diskutera dessa frågor som något som inte kräver en specifik 

tro eller religiös praktik. Att använda bön som en bakgrund till det som en akademiker skriver i sitt 

teologiska verk är fullt möjligt men om man måste vara i bön för att överhuvudtaget kunna bidra 

teologiskt är Coakleys metod problematisk i det akademiska arbetet. Kontemplationen lyfts fram 

som viktig i Coakleys metod men det specificeras aldrig hur den ska utföras rent praktiskt och hur 

den ska integreras i det akademiska arbetet, bara att den ska fungera väl med det.  

 

Genom att använda ett själsbegrepp när man läser Coakley menar jag dock att vi förstår henne 

bättre och att hennes teologiska metod går att använda bredare oavsett konfession eller religiös 

praktik. Istället för att tala om bön kan man genom att texta ut själsbegreppet i Coakleys texter få 

en teoretisk förståelse för Coakleys metod vilket möjliggör att även de som motsätter sig bön (som 

en del av den systematiska teologins metod) eller är av andra konfessioner kan använda sig av 

Coakleys teologi. 

 

Konstruktion  
Det själsbegrepp som Coakley använder sig av grundar sig i den materiella kroppen. Kroppen har 

en strävan mot Gud, liksom Platons själsbegrepp, vilket gör att den materiella kroppen i grund och 

botten inte endast består av materia. Kroppen besitter även åtrå. Fysisk åtrå och gudomlig åtrå är i 

grund och botten samma åtrå och den är riktad mot Gud. Den materiella kroppen försöker Coakley 

alltså lösa från de materiella bojorna för att forma en sorts asketisk och eskatologisk kropp som 

längtar till Gud. Hon försöker därför göra en ny lösning av förhållandet mellan kropp och själ 

genom att rikta in sig på den materiella kroppens åtrå som en gudomlig åtrå. I Coakleys teologi kan 

 
206 Morice Brubaker, Sarah, “Theology through prayer: The indispensable Sarah Coakley”, The Christian Century, vol. 
133, nr. 24, 2016, s. 24-27. 
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därför åtrå förstås som en metafor för själen och själens längtan till det gudomliga. På detta sätt kan 

man då också förstå Coakleys teologi bättre och istället för att tala om kontemplativ bön kan man 

texta ut ett själsbegrepp och på så sätt skapa en teoretisk förståelse för det Coakley vill åt med sin 

teologi. 
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5. Sammanfattning  

Uppsatsens syfte har varit att studera hur ett själsbegrepp kan vara relevant i nutida kristen teologi 

hos en nutida kristen teolog. Uppsatsen har analyserat Sarah Coakleys teologi för att konstruera ett 

själsbegrepp hos henne. Den övergripande frågan som har behandlats är: Hur kan man konstruera ett 

själsbegrepp utifrån Sarah Coakleys teologi och vad kan ett sådant begrepp tillföra hennes teologi?  

Metoden denna uppsats har använt sig av är en beskrivande idéanalys. Till denna metod har jag använt 

fyra teoribildningar: radikal dualism, holistisk dualism, reduktiv materialism och icke-reduktiv materialism. 

Dessa har jag i analysen förhållit mig löst till och brutit mot tre analysfrågor för att mejsla fram ett 

själsbegrepp hos Coakley. Analysfrågorna som har behandlats är: Vad har kroppen för betydelse i 

Coakleys teologi?, Uppfattar Coakley kropp och själ som två olika substanser? och, Tillskrivs själen några 

egenskaper? Analysen redogjorde sedan för de huvudbegrepp Coakley använder sig av i sin teologi: 

théologie totale, ny asketism och åtrå. Dessa begrepp har sedan visat sig vara av stor betydelse i 

besvarandet av analysfrågorna och huvudfrågeställningen. Teoribildningarna har visat sig vara 

otillräckliga för Coakleys teologi då hon vill kombinera platonsk dualism med kristen teologi och 

moderna teorier. Därför har jag föreslagit en ny teoribildning som jag kallat för asketisk dualism. 

Den tar hänsyn till den kroppsliga asketiska övningen av kontemplation och åtråns längtan efter 

Gud vilka är viktiga komponenter i Coakleys teologi. Där fungerar åtrå som en metafor till själen. 

 

Det konstruerade själsbegreppet tillika svaret på huvudfrågeställningen har visat sig ha sin bas i den 

materiella kroppens åtrå för att skapa en ny lösning av förhållandet mellan kropp och själ. Den 

materiella kroppens åtrå förstår Coakley som en gudomlig åtrå och i hennes teologi kan åtrå förstås 

som en metafor för själen och själens längtan efter Gud. Ur den materiella kroppens åtrå har jag visat 

att man kan konstruera ett själsbegrepp i Coakleys teologi. Jag menar även att man kan förstå 

Coakleys teologi bättre teoretiskt genom att koppla in ett själsbegrepp istället för att bara tala om 

kontemplativ bön som ett sätt att nå Gud. Med ett själsbegrepp kan Coakleys teologi fungera även 

om man anser att bön inte fungerar eftersom själen då kan fungera som en teoretisk länk mellan 

människan och Gud. Själsbegreppet öppnar upp Coakleys teologi för en akademisk teologi som 

inte är beroende av bön för att bedrivas. 

 

Tanken på en själ är lockande för många och det förekommer, liksom både Coakley och jag har 

konstaterat, flitigt i samhället i allt från självhjälpsböcker till vårdguidens hälsotips. Vad man menar 

med själen står dock ofta obesvarat och tankarna om en själ är ofta fragmentariska och oreflekterade. 
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Troligtvis förekommer begreppet betydligt flitigare utanför vetenskapssamhället men denna 

uppsats har varit ett försök att visa på att själen, eller åtminstone delar av ett själsbegrepp, 

förekommer och används av teologer även idag. Relationen mellan den materiella kroppen och det 

gudomliga är, och har varit, svår att förklara för teologer. Det är därför intressant för framtida 

forskning att fortsätta se hur teologer löser denna relation och ta reda på var någonstans det lurar 

tankar om en själ.  

 

Sarah Coakley har tre återstående volymer att producera i sin systematiska teologi. Eftersom en 

stor del av forskningen om Sarah Coakley står i sina startgropar på grund av detta, och väntar på 

ytterligare svar, kan denna uppsats ansluta sig till början av forskningen om Coakley. Det återstår 

att se hur Coakleys resterande volymer kommer att se ut. När dessa har publicerats kan vi kanske 

få svar på vad Coakley egentligen menar, rent praktiskt, med sin kontemplativa bön och eventuellt 

kan delar av forskningen om henne behöva revideras. När dessa böcker har utkommit kan vi 

behöva omkonstruera svar och tankar som givits i denna uppsats för att hitta nya hörn i Coakleys 

teologi där själen lurar som en liten katt. 
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