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Förord 

Att skriva en avhandling är utan tvekan ett ensamarbete, där den 
egna ambitionen och disciplinen är närmast avgörande. Likafullt är 
det viktigt med intresse och uppmuntran ifrån omgivningen. Jag 
vill härmed rikta tack till alla er som undrat både hur mitt arbete 
fortlöper och vad det egentligen handlar om. Även om jag inom-
bords ibland har suckat över frågor och nyfikenhet gällande av-
handlingens tema och innehåll, så inser jag nu hur värdefullt det är 
att tvingas hitta svar också på alla följdfrågor.  

Min handledare Carl-Henric Grenholm är en av dessa som ställt 
frågor och inte minst viktiga följdfrågor. Ju längre arbetet har fort-
skridit desto mer har du utmanat mig i mina överväganden och 
slutsatser. Inte bara dina ifrågasättanden har varit värdefulla utan 
också de tillfällen då du klargjort rimligheten i olika alternativ eller 
helt enkelt förordat ett förslag för att komma vidare i arbetet. Jag är 
tacksam för det och för din kontinuerliga uppmuntran. Helen An-
dersson har också i egenskap av biträdande handledare utmanat 
mig med viktiga invändningar och frågor. Trots att du inte delar 
mitt intresse för kristen sexualetik har din delaktighet i avhandling-
en varit mer betydelsfull än du tror.  

Arbetet med avhandlingen är finansierad av Svenska kyrkan och 
jag är särskilt tacksam för det stöd som forskarna vid nuvarande 
sekretariatet för teologi och ekumenik har visat. Med regelbunden-
het har seminarier ordnats för utbyte av erfarenhet och skrivna 
texter. Seminarierna har fungerat såväl utmanande som sporrande.  

Jag vill också rikta ett varmt tack till kollegor vid den teologiska 
fakultetens högre seminarium i etik. Gemenskap och delande med 
er har varit och är värdefullt. Ett särskilt tack till Johanna Gustafs-
son Lundberg som arbetade igenom mitt avhandlingsmanus inför 
och vid slutseminariet. 
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Carnegie fond möjliggjorde för en termin vid Graduate Theolo-
gical Union i Berkeley. Jag vill tacka fonden liksom Karen Le-
bacqz, Carol Robb samt studenter och lärare vid Pacific Lutheran 
Theological Seminary som gjorde min vistelse i Berkeley lärorik 
och trivsam.   

Att i arbetet med en avhandling bli bemött med nyfikenhet och 
intresse också från släkt och vänner har varit avgörande för mig. 
Utan att nämna några specifika namn så vill jag tacka alla er som 
har ställt frågor om avhandlingen och som inte nöjt er med svepan-
de svar. Ni vet vilka ni är. Ett särskilt tack Birgitta Mogård Beck-
man och Agneta Riddersporre för er gästfrihet under mitt första 
doktorandår. Tack till Fredrik Karlsson för alla goda råd och till 
Douglas Scott för din läsning av avhandlingens engelska texter.  

Mina föräldrar och syskon med familjer har både uppmuntrat 
mig och visat intresse för avhandlingsarbetet. Jag är mycket tack-
sam för det och vill rikta ett särskilt tack till Pia Aronsson och Per 
Lundekvam vilka båda har läst och kommenterat avhandlingen i 
sin helhet.  

Sist vill jag rikta mig till min bästa vän tillika make, Anders. 
Tack för vad du ger mig av engagemang och åtagande: ”Du lär mig 
att bli fri.” 

 
 

Linköping juli 2010 
 

Sofia Mogård 
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Inledning 

I media och i andra sammanhang diskuteras relationer, samlevnad 
och sexualitet. Det har skett stora förändringar i det västerländska 
samhället under 1900-talet fram till idag. En viktig skillnad under 
det senaste århundradet är en ökad samhällelig jämlikhet mellan 
män och kvinnor. Kvinnors ökade rättigheter har förbättrat förut-
sättningar för mer jämlik maktfördelning i en relation. En annan 
betydelsefull skillnad är en större öppenhet och acceptans för sexu-
ella relationers mångfald. Att den särkönade relationen är den enda 
möjliga ifrågasätts alltmer. En tredje viktig förändring hör samman 
med de ovanstående och handlar om den repromedicinska utveck-
lingen som möjliggör konstgjord befruktning. Sambandet mellan 
(hetero)sexualitet och föräldraskap är inte entydigt. Det utmanar 
också vad den kristna kyrkan har lärt och fortfarande lär om legi-
timering av sexuellt samliv och äktenskap.  

Utmaningar och möjligheter 
Kristen teologi och etik utmärker sig ofta i frågor rörande sexuali-
tet och relationer, inte minst genom tröghet mot förändringar. Ofta 
präglas kristen sexualsyn av försiktighet. I svenska trossamfund 
pågår debatter som berör sexualitet och samlevnad. Hur kan en 
könsneutral äktenskapslagstiftning motiveras teologiskt? Bör kyr-
kan erbjuda gudstjänstritual för par i skilsmässa? Nyligen beslutade 
Svenska kyrkan att viga samkönade par. Beslutet fattades efter 
överväganden samt teologiska och etiska debatter. Som ett led i det 
arbetet hölls en hearing där äktenskap och samlevnad genomlystes 
ur historiska, sociala, rättsliga, teologiska och pastorala perspek-
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tiv.1 Vid hearingen tydliggjordes ett behov av fortsatt teologisk 
bearbetning av samlevnadsfrågorna.2  

I den teologiska och pastorala diskussionen kring samlevnads-
frågor idag märks en tendens att särskilt fokusera på frågor kring 
samkönade relationer. I många fall stannar också diskussionen där, 
vilket visar på frågornas laddning. Men det finns en strävan att gå 
vidare för att vidga samtalet till att i högre grad inrymma mänsklig 
sexualitet och samlevnad. Hur bör sexualitet förstås? Vilka värden 
bör eftersträvas i mellanmänsklig samlevnad? I sin artikel “Kärle-
ken till det samma? Om teologi och sexualitet” visar Ola Sigurds-
son just behovet av att komma vidare i det teologiska samtalet och 
“försöka förskjuta frågeställningen till frågan om hur människans 
sexualitet överhuvudtaget skall förstås teologiskt”.3 Det finns fler 
viktiga föreställningar inom kristen teologi som behöver bearbetas 
tillsammans med diskussionen kring samkönade relationer. 

Det är nödvändigt för teologin att revidera synen på sexualitet 
skriver redan James B. Nelson och Sandra P. Longfellow i sitt 
förord till antologin Sexuality and the Sacred från 1994.4 Sexualfi-
entliga tankesystem från kyrkofäder såsom Augustinus och Tertul-
lianus lever kvar. Därtill problematiseras alltmer föreställningar om 
makt, kön och heterosexualitet. Heterosexuella relationer konstitu-
eras av ojämlikhet och kvinnors underordning betonar bland andra 
Karen Lebacqz och uppmanar till ”misstänksamhetens hermeneu-
tik”.5 I boken Good Sex. Feminist Perspectives from the World´s 

                                                 
1 Svenska kyrkans teologiska kommitté: Kärlek, samlevnad och äktenskap. Rap-
port från en offentlig hearing den 6-9 september 2004. Svenska kyrkans utred-
ningar 2005:1, Svenska kyrkan, Uppsala 2005. 
2 En teologisk bearbetning påbörjades på uppdrag av Svenska kyrkans teologiska 
kommitté. Lindfelt, Mikael & Gustafsson Lundberg, Johanna (red.): Uppdrag 
samliv. Om äktenskap och samlevnad. Verbum, Stockholm 2007 samt Lindfelt, 
Mikael & Gustafsson Lundberg, Johanna (red.): Kärlekens förändrade landskap. 
Teologi om samlevnad. Verbum, Stockholm 2009. 
3 Sigurdson, Ola: ”Kärlek till det samma? Om teologi och sexualitet” i Svensk 
Teologisk Kvartalskrift, 2004:2, Årg. 80, Lund, s.86. 
4 Nelson, James B & Longfellow, Sandra P (red): Sexuality and the Sacred. 
Sources for Theological Reflection. Westminister/John Knox Press, Louisville 
1994. 
5 Lebacqz, Karen: “Love Your Enemy. Sex, Power and Christian Theology” i 
Daly, Lois K (red): Feminist Theological Ethics. A Reader. Westminister/John 
Knox Press, Louisville 1994, s.244f. 



 15

Religions skriver feministiska forskare utifrån olika religiösa tradi-
tioner om möjligheter och utmaningar i anknytningen mellan reli-
gion och mänskligt sexuellt liv.6 Boken utgör ett bidrag till den 
interkulturella och interreligiösa sexualetiska diskussionen.  

Förändringar som sker inom ramen för sexualitet och samlevnad 
följs av gradvisa om än långsamma förskjutningar i den teologisk- 
etiska reflektionen. Inte minst feministisk teoribildning visar att 
den sexualetiska reflektionen behöver ske i dialog med fler erfa-
renheter och andra vetenskapliga fält.7 

 Fokus för den här studien är den kristna sexualetiken och sär-
skilt den nyansats som gjorts under de senaste åren. Den sker inte 
minst utifrån ett feministiskt perspektiv. Det rör sig om teologer 
som har det gemensamt att de har insett vikten av att revidera den 
kristna sexualetiken men som i övrigt uppvisar en flagrant mång-
fald. Innan jag fortsätter vill jag klargöra att mitt intresse här 
primärt rör kristen sexualetik i en västerländsk kultursfär. Med det 
avser jag inte att förringa behovet av sexualetisk reflektion utifrån 
andra traditioner och religioner. Tvärtom tror jag att en ökad inter-
kulturell och interreligiös dialog är fruktbar.  

Min teoretiska utgångspunkt är feministisk teologi. Det går inte 
att närma sig frågor rörande intimitet, sexualitet och kärlek utan att 
beröras utav dess kraft. Det är helt enkelt inte möjligt att studera 
sexualetik utan att också se att frågorna pockar på en vidare teolo-
gisk reflektion. Eller med andra ord: en förändrad samlevnad inne-
bär en möjlighet att formulera teologi för samtiden. För detta be-
hövs inte bara sexualetiska nyansatser utan även dialog med andra 
ämnestraditioner.   

                                                 
6 Jung, Patricia Beattie; Hunt, Mary E; Balakrishnan, Radhika (red.): Good Sex: 
Feminist Perspectives from the World´s Religions. Rutgers University Press, New 
Brunswick, New Jersey 2001. 
7 Heyward, Carter: “Notes on Historical Grounding: Beyond Sexual Essentialism” 
i Nelson, James B & Longfellow, Sandra P (red): Sexuality and the Sacred.  
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Teoretisk ingång 
Min studie har en feministteologisk utgångspunkt. Feministisk 
teologi är till sin karaktär såväl kritisk som konstruktiv. Det finns 
en ambition både att kritisera kristen tradition och teologi samt att 
konstruktivt bidra till fortsatt teologiskt arbete.  

Susan Frank Parsons skriver i The Ethics of Gender om hur tan-
ken på kön har förändrat förutsättningarna för teologin och etiken. 
Det som tidigare togs för givet om människans natur, liv och syfte 
är nu starkt ifrågasatt från feministiskt håll.8 En manlig norm har 
avslöjats bakom det som antagits som mänskligt. Den moraliska 
agenten som oberoende och rationell finns inte längre. Istället be-
tonar feminister tillsammans med andra behovet av att se varje 
agent som beroende av sitt sammanhang och sina erfarenheter.9 Det 
är också i praxis som den teologiska och etiska reflektionen måste 
börja. Filosofen Alison M. Jaggar konstaterar också att feministis-
ka etiker ogärna håller sig på en abstrakt nivå utan istället nära 
empirin och konkreta erfarenheter. Verkliga situationer är utgångs-
punkten för den etiska teoretiseringen och inte tvärtom.10 Om erfa-
renheter formar etiken blir det också tydligt hur moralisk insikt inte 
bara är en rationell produkt av ett fritt subjekt. Eftersom människor 
är begränsade och felbara så handlar etisk rationalitet snarare om 
en process som sker i samarbete med andra. Processen sker bero-
ende av sitt sammanhang och slutsatserna blir präglade av kontex-
ten i sin provisoriska och ofullständiga karaktär. 

 I anknytning till en feministisk utgångspunkt uppstår också frå-
gan om det finns specifika sakfrågor som feminism tillför teologisk 
reflektion. Det blir än viktigare i frågor rörande sexualitet och sam-
levnad, områden som traditionellt har sagts beröra kvinnor på ett 
särskilt sätt. Med hjälp av ett feministiskt perspektiv vill jag visa 
att sexualetik berör både män och kvinnor. Inte bara det: sexualeti-
ken må på ett ytligt plan röra sig inom privatlivet men en mer 
djupgående granskning visar att intima relationer hör samman med 

                                                 
8 Parsons, Susan Frank: The Ethics of Gender. Blackwell Publishers Ltd, Oxford 
2002, s.23. 
9 Jaggar, Alison: “Ethics Naturalized. Feminism´s contribution to moral episte-
mology” i Metaphilosophy, Vol 31, 5, Blackwell Publishers, Oxford 2000, s.462f. 
10 Jaggar, Alison: aa, s.463. 
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livet utanför hemmet. Det kan vara viktigt att påpeka då frågor 
vilka placerats inom den privata sfären har fått en underordnad 
ställning i traditionellt etiskt tänkande.11 Frågor rörande familje-
bildning, barnuppfostran och omvårdnad har åtminstone diskute-
rats i mindre grad bland traditionella etiker. Frågorna har inte an-
setts lika angelägna. Men en reflektion som utgår från erfarenheter 
istället för abstrakta principer upptas av frågor som hör till hela 
livet.  

Att hävda så är emellertid inte heller oproblematiskt i den femi-
nistiska diskussionen. Steget därifrån till att formulera essentiella 
antaganden om i synnerhet kvinnor och kvinnors erfarenheter kan 
ligga nära till hands. Flera feministiska teoretiker och debattörer 
markerar avstånd från den rent essentiella feminismen.12 Frågan är 
om det är möjligt att upprätthålla dikotomin mellan essentiella 
anspråk och konstruktiva. Kanske är det tänkbart och önskvärt att 
söka en syntes och se om motsättningen i själva verket är falsk.13  

Innan jag lämnar diskussionen kring feministisk teologi och etik 
vill jag kort nämna några invändningar som rests och som föränd-
rat och fortsätter att förändra den feministiska agendan. Invänd-
ningarna rör mångfald och tolkningsföreträde och kan något sam-
manfattas i följande kritik: Den feministiska rörelsen och teorin är 
alltför ensidigt vit, västerländsk och heterosexuell. Paulina de los 
Reyes visar i sin artikel ”Den svenska jämställdhetens etniska 
gränser. Om patriarkala enklaver och kulturella frizoner” hur det 
feministiska arbetet för jämställdhet och jämlikhet i Sverige enbart 
har tagit hänsyn till svenska kvinnors erfarenheter av underord-

                                                 
11 Graham, Elaine: ”Different Forms of Feminist Ethics” i Grenholm, Carl-Henric 
& Kamergrauzis, Normunds (red.): Feminist Ethics. Perspectives, Problems and 
Possibilities. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Social Ethics 33, 
Uppsala 2003, s.29f. 
12 Avfärdandet av essentialism har också inneburit och innebär fortfarande ett tabu 
för många feminister att tala om frågor som kan tänkas förbinda kvinnor vid 
biologiskt kön, frågor som rör moderskap och kroppslighet. (Se t.ex den dagisde-
batt som följde på Nina Björks krönika ”Vi är på helt fel spår” i Dagens Nyheter 
30 oktober 2005.) 
13 Det finns mycket att vinna på att inte se begreppen som dikotomier utan istället 
försöka se och hålla fast vid samspelet. För fortsatt diskussion se Fuss, Diana: 
Essentially Speaking: Feminism, Nature and Difference. Routledge, New York 
1989. 
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ning. 14 Kvinnor med invandrarbakgrund har i väldigt hög utsträck-
ning setts som del av en främmande kultur och tradition, stående 
vid sidan av den svenska. de los Reyes identifierar dels en generell 
nedvärdering av invandrarkulturer och dels en strävan från svenskt 
feministiskt håll att försöka avgränsa och lägga patriarkala mönster 
i invandrargruppers tradition och kultur. Det finns en ovilja att 
identifiera invandrarkvinnors underordning som del av samma 
patriarkat som även svenska feminister motarbetar. Vad de los 
Reyes uppmärksammar är invändningar som globalt riktas mot den 
dominerande västerländska feminismen och dess enhetlighet. 

Ytterligare invändningar anförs av mer postmodernt influerade 
feminister. De menar att feministiskt tänkande, inte minst inom 
teologin präglas av teoretiskt ointresse och omedvetenhet. Istället 
förordas behovet av en teoretisk förfining.15 

Talet om sexualitet och samlevnad 
Till en feministteologisk utgångspunkt hör en öppenhet inför andra 
ämnestraditioner. Det understryks i vikten av att utgå från en bre-
dare förståelse av mänskligt liv och erfarenheter, än den gängse 
normen. Att då föra en diskussion om sexualitet och normativa 
antaganden om mänskligt sexuellt liv utan att uppmärksamma Mi-
chel Foucaults Sexualitetens historia vore att gå miste om utma-
nande tankegods. Den utkom i tre band mellan 1978 och 1984. 
Även om Foucault inte hann slutföra sitt arbete så lever hans reso-
nemang kring dessa frågor vidare. Hans analys av sexualiteten som 
socialt konstruerad tillsammans med analysen av maktens och sex-
ualitetens rörliga relation fortsätter att färga diskussionen kring 
sexualitet.16 En central tes hos Foucault är att begreppet sexualitet 

                                                 
14 de los Reyes, Paulina: “Den svenska jämställdhetens gränser. Om patriarkala 
enklaver och kulturella frizoner” i Det slutna folkhemmet. Om etniska klyftor och 
blågul självbild. Agoras årsbok 2002, Stockholm, s.184ff. 
15 Davaney, Sheila Greeve: ”Historicist Interpretations of Subjectivity, Tradition 
and Norms in Feminist Theology” i Svensk Teologisk Kvartalskrift. 2000:4, Årg. 
76, Lund. 
16 Jackson, Stevi & Scott, Sue: “Sexual Skirmishes and Feminist Factions. 
Twenty-Five Years of Debate on Women and Sexuality” i Jackson, Stevi & Scott, 
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uppstår därför att det finns ett intresse från maktens sida att norma-
lisera och därmed kontrollera människors sexuella liv. Till sexuali-
tet knyts vissa normala respektive avvikande beteenden och identi-
teter.17 Då vetenskapen definierar sexualitet under andra hälften av 
1800-talet, så uppstår också en heterosexuell norm. Allt för att 
tjäna maktens intresse. Foucault visar hur makt tar plats i alla soci-
ala ordningar. Makten formar diskurser som i sin tur innehåller 
olika föreställningar och uppfattningar. Foucaults historiska under-
sökningar åskådliggör just hur skilda diskurser formar kroppen och 
det som upplevs som kroppsligt efter gällande norm. Det här är 
bland annat ett viktigt instrument för en feministisk analys av hur 
samhällen skapar och betonar anatomiska skillnader mellan män 
och kvinnor för att lyfta fram och upprätthålla hierarkier mellan 
könen.18 

Foucault spelar en viktig roll i min studie då hans Sexualitetens 
historia väcker centrala frågor om mänskligt sexuellt liv och på-
minner om hur normer för det konstrueras parallellt med avvikel-
ser. Det ger en viktig förutsättning för en kritisk analys av sexual-
etik. Vad som dock inte ifrågasätts från min sida är möjligheten att 
bedriva en normativ sexualetik.19 Tvärtom är det ett av studiens 
syften. Däremot kan Foucault sägas påminna om vikten av att tyd-
ligt ange utgångspunkt och agenda för en normativ slutsats.  

En annan viktig studie av stor relevans för en sexualetisk reflek-
tion är Anthony Giddens The Transformation of Intimacy, där han 
visar vad som kännetecknar nutida relationer och intimitet.20 Gid-

                                                                                                     
Sue (red.): Feminism and Sexuality. A Reader. Edinburgh University Press, Edin-
burgh 1996, s.8. 
17 Foucault, Michel: “Viljan att veta” i Sexualitetens historia. Band 1, Daidalos, 
Göteborg (1976) 2002, s.58ff. 
18 McNay, Lois: Foucault and Feminism. Power, Gender and the Self. Polity 
Press, Chicago 1992, s.31f. 
19 Det hade varit fallet om jag låtit Foucaults diskurstänkande styra mitt teoretiska 
angreppssätt i avhandlingen. Se t.ex. Svalfors, Ulrika: Andlighetens ordning. En 
diskursiv läsning av tidskriften Pilgrim. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 
Studies in Faith and Ideologies 20, Uppsala 2009. 
20 Giddens, Anthony: The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love and Erotic-
ism in Modern Society, Polity Press, Cambridge 1992. Giddens studie fyller i 
avhandlingen en viktig funktion, då den utgör en tolkning av hur relationer tar sig 
uttryck i ett västerländskt samhälle. Att en brittisk samhällsteoretiker anses kunna 
säga något som knyter an till människors liv och relationer utanför Storbritannien 
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dens visar på förändringar som skett under de senaste århundrade-
na då det västerländska samhället gått från ett ideal med romantisk 
kärlek till vad han kallar den rena relationen. Han lyfter fram för-
ändrade samlevnadsformer satt inte minst i relation till människors 
förståelse av sig själva. Frågor som identitet och självbild hör för 
Giddens samman med hur relationer tar form och tvärtom: relatio-
nerna formar människors identitet.21 Till Giddens ambition hör att 
visa inte bara det komplexa samspelet mellan identitet och ideal 
utan också mellan individ och kollektiv. Dessutom tydliggörs en 
förbindelse mellan det till synes privata intima livet och offentlig-
hetens mer samhällsteoretiska frågor. 

Giddens undersökningsmaterial består inte uteslutande av kvali-
tativa eller kvantitativa empiriska studier. Han uppmärksammar 
och analyserar också hur sexualitet och samlevnad omtalas i hand-
böcker, skönlitteratur och massmedia. En central tes i Giddens 
arbete är det han karakteriserar som den rena relationen. Med det 
avser han en relation som primärt konstitueras av sitt innehåll. Det 
finns ingen yttre form eller förebild att efterlikna. Nej, den rena 
relationen uppstår och lever genom parternas pågående förhand-
ling. Den rena relationen är inte heller heterosexuellt bunden utan 
parternas kön är underordnade. Avgörande däremot för den rena 
relationen är parternas jämlika känslomässiga och sexuella utbyte. 
Vad Giddens konstaterar är att han trots en initial ambition att un-
dersöka förändrade förutsättningar för sexuella relationer, skriver 
lika mycket om kärlek.22  

Syfte och problem 
Samlevnadsformerna har förändrats och fortsätter att förändras. Det 
medför ett behov av att teologiskt och etiskt bearbeta frågor om sam-
levnad och sexualitet. Avhandlingen har följande två syften. 

                                                                                                     
bekräftas bland annat av att han intervjuas i en svenskproducerad dokumentär om 
kärlek och relationer på 00-talet i Sverige. Dokument inifrån, SVT: Den svåra 
kärleken, 2009.  
21 Giddens, Anthony: The Transformation of Intimacy, s.61. 
22 Giddens, Anthony: aa, s.9. 
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Det första syftet är att analysera fyra modeller för kristen sexu-
aletik. Gemensamt för de fyra är anspråk på att revidera kristen 
sexualetik och de kan därför sägas utgöra nyansatser inom kristen 
sexualetik.  

Det andra syftet är kritiskt och konstruktivt. De fyra analyserade 
modellerna kommer att kritiseras. Med utgångspunkt i samma kri-
tik kommer ett förslag på en godtagbar kristen och feministisk 
sexualetik formuleras. Både kritiken och den konstruktiva ansatsen 
vilar på ett antal kriterier, vilka i sin tur utgår från en feministteo-
logisk utgångspunkt.  

För att möjliggöra avhandlingens syften att både kritiskt analy-
sera modeller för sexualetik och ange en godtagbar sexualetik så 
har centrala frågeställningar ringats in. Dessa visar i sin tur var 
tonvikten läggs och därmed var de ledande problemen återfinns. 
För det första efterfrågas vilken teologisk och etisk position som 
förenas med respektive sexualetisk modell. Vilka teologiska och 
etiska överväganden utgör bakgrunden till de normativa slutsatser-
na om sexualitet och samlevnad? För det andra uppmärksammas 
kön och könsteori. När det gäller kön så är det viktigt att se hur 
begreppet förstås. Förutsätts en könens essens eller försvaras en 
renodlat konstruktivistisk tes om kön? I samband därmed upp-
märksammas också en eventuell feministisk position.  

De mer specifikt sexualetiska frågeställningarna rör för det tred-
je sexualitet och samlevnad. I likhet med analysen av könsteori så 
efterfrågas vilken förståelse av sexualitet som försvaras: görs es-
sentiella antaganden eller antas sexualitet vara resultat av en kultu-
rell, social eller religiös konstruktion?  När det gäller samlevnad så 
är det avgörande att undersöka vilka normer eller ideal som före-
ligger. Försvaras en specifik form såsom äktenskapet eller är det 
innehållsliga värden som lyfts fram? Av intresse är också samban-
det mellan teologisk och etisk position samt slutsatser om kön, 
sexualitet och samlevnad.  

I avhandlingens bägge syften märks en viktig skillnad. Medan 
det första syftet talar om en analys av ett antal modeller för kristen 
sexualetik innefattar det andra syftet en konstruktiv ambition att 
formulera en godtagbar kristen och feministisk sexualetik. Vad som 
därmed synliggörs är att frågan huruvida en godtagbar kristen sex-
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ualetik bör vara feministisk eller inte, inte kommer att diskuteras. I 
presentationen av modellerna som ska analyseras framgår att det 
görs nyansatser inom kristen sexualetik med andra ingångar än 
feminism. Att det konstruktiva bidraget redan på förhand är be-
stämt som (kristet och) feministiskt hör samman med den grund-
läggande intention som ligger bakom val av teoretisk ingång. Det 
är ett vetenskapsteoretiskt intresse för feministisk teori och kritik 
men också en fundamental övertygelse om att feminismens frågor 
är viktiga för kristen teologi och etik.  

Från äktenskap till rättvisa – tidigare forskning 
inom sexualetik  
Ämnet sexualetik är ofta förekommande hos traditionellt orientera-
de katolska och protestantiska teologer under 1900-talet. Frågor 
som framför allt avhandlas rör äktenskapet och dess teologi. Walter 
Kasper diskuterar i sin Kärlek och trohet. Om det kristna äktenska-
pets teologi från 1977 en katolsk äktenskapssyn med såväl subjek-
tiva som objektiva inslag. Äktenskapet handlar om makarnas öm-
sesidiga kärlek men också om äktenskapets objektiva grund i fort-
plantningen.23 Lutheranen Helmut Thielicke utkom 1964 med The-
ologische Ethik där han i ett band ger sitt bidrag till kristen 
sexualetik. Thielicke eftersträvar att förena traditionella sexualetis-
ka föreställningar om äktenskapet och om mäns och kvinnors upp-
gifter däri med de förändringar han uppfattar i sin samtid.24 Även 
om förutsättningar för samlevnad har förändrats så är han överty-
gad om att kristen etik har mycket att bidra med i samtiden. Thie-
licke betonar att äktenskapet tillhör skapelsens ordning och även 
om jämlikhet är att eftersträva så finns i äktenskapet en ordning där 
mannen har sista ordet. Enligt Thielicke har den patriarkala ord-
ningen sitt upphov och sin garant hos Gud. Amerikanen James B. 
Nelson skrev 1979 Embodiment. An Approach to Sexuality and 

                                                 
23 Bóasdóttir, Sólveig Anna: Violence, Power and Justice. A Feminist 
Contribution to Christian Sexual Ethics. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 
Studies in Social Ethics 20, Uppsala 1998, s.26. 
24 Thielicke, Helmut: Sexualetik. Gummesons, Stockholm (1964) 1967, s.127. 
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Christian Theology, som utgjorde ett försök till nyansats i den 
kristna sexualetiken.25 Till skillnad från traditionell patriarkal sexu-
aletik utgår Nelson med sin ”kroppsteologi” från kroppslig erfa-
renhet av sexualitet. Det är våra erfarenheter av sexualitet som 
formar teologin och inte tvärtom, skriver Nelson.26   

Under de senaste årtiondena har emellertid feministiska teologer 
infört flera nya aspekter inom sexualetik inte minst i sin kritik av 
traditionell sexualetik där patriarkala samlevnadsformer framhävs. 
Feministiska teologer har strävat efter och eftersträvar fortfarande 
dessutom att utforma en sexualetik som förutsätter kvinnors frigö-
relse till etiska subjekt. I USA har framför allt under 1990-talet en 
stor mängd böcker och artiklar publicerats inom den feministiska 
kristna sexualetiken. Romersk-katolska teologer såsom Lisa Sowle 
Cahill och Christine Gudorf har varit tongivande men även repre-
sentanter från andra kyrkor såsom Carter Heyward och Marie M. 
Fortune.27 Även i Europa arbetar feministiska teologer med kritik 
av traditionell sexualetik. Bland dessa kan nämnas Grace M. Jant-
zen och Regina Ammicht Quinn.28   

I den svenska teologiska kontexten möter vi Olof Sundbys Lut-
hersk Äktenskapsuppfattning från 1959 där Sundby undersöker 
vilka lutherska grundantaganden som ligger bakom Svenska kyr-
kans äktenskapssyn.29 Sundby står likt Thielicke för en tämligen 

                                                 
25 Nelson, James B: Embodiment. An Approach to Sexuality and Christian Theol-
ogy. Augsburg Publishing House, Minneapolis 1979. 
26 Nelson, James B & Longfellow, Sandra, P: “Introduction” i Nelson, James B & 
Longfellow, Sandra, P (red.): Sexuality and the Sacred, s.xiv. 
27 Cahill, Lisa Sowle: Sex, Gender and Christian Ethics, New Studies in Christian 
Ethics, Cambridge University Press, Cambridge 1996; Gudorf, Christine E: Body, 
Sex and Pleasure. Reconstructing Christian Sexual Ethics. The Pilgrim Press, 
Cleveland 1994; Heyward, Carter: Touching Our Strength. The Erotic as Power 
and the Love of God. Harper & Row, San Francisco 1989; Fortune, Marie M: 
Love Does No Harm. Sexual Ethics for the Rest of Us. Continuum, New York 
1995. 
28 Jantzen, Grace M: Becoming Divine. Towards a Feminist Philosophy of 
Religion.  Indiana University Press, Bloomington 1998; Ammicht Quinn, Regina: 
Körper, Religion und Sexualität. Theologische Reflexionen zur Ethik der Gesch-
lechter. Grünewald, Mainz 1999. 
29 Sundby, Olof: Luthersk äktenskapsuppfattning. En studie i den kyrkliga äkten-
skapsdebatten i Sverige efter 1900. Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 
Stockholm 1959. 
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traditionell sexualetik med patriarkala tankemönster.30 Göran Bex-
ell utvecklar i sin bok Etiken, bibeln, och samlevnaden. Utform-
ningen av en nutida kristen etik, tillämpad på samlevnadsetiska 
frågor en metod för modern kristen etik, en metod som han prövar 
på fyra sexualetiska frågor.31 Bexell gör likt Nelson försök till ny-
ansatser.  

En större och mer avgörande nyansats i svensk sexualetik utgör 
Sólveig Anna Bóasdóttirs avhandling från 1998 med titeln Violen-
ce, Power, and Justice. A Feminist Contribution to Christian Sexu-
al Ethics.32 Däri visar Bóasdóttir hur feministisk kritik av traditio-
nell kristen sexualetik får konsekvenser. Med utgångspunkt i fyra 
kriterier för godtagbar kristen sexualetik för intima relationer prö-
var hon tre kristna moralteologer. Hennes kritik visar på delvis 
stora brister i den kristna sexualetiken. Bóasdóttir föreslår att rätt-
visa bör vara utgångspunkten för hur kristen sexualetik förhåller 
sig till nära relationer.  

Under 2000-talet har två avhandlingar med näraliggande tema 
utkommit. Johanna Gustafsson visar i Kyrka och kön. Om könskon-
struktioner i Svenska kyrkan 1945-1985 hur synen på man och 
kvinna respektive manligt och kvinnligt konstruerats mellan 1945-
1985 i Svenska kyrkan.33 Gustafsson kommer i sitt arbete nära frå-
gor om kön, sexualitet och äktenskap. Ann Heberlein problematise-
rar i Kränkningar och förlåtelse. En etisk studie med hänsyn till 
föreställningar om offer, förövare, skuld och ansvar vår uppfatt-
ning om förlåtelse.34 Även Heberlein diskuterar frågor kring mel-
lanmänskliga relationer och makt. 

Min studie kommer att i likhet med Bóasdóttirs bestå av en kri-
tisk och jämförande analys av ett antal sexualetiker för att så små-
ningom mynna ut i ett konstruktivt bidrag till den fortsatta forsk-

                                                 
30 Gustafsson, Johanna: Kyrka och kön. Om könskonstruktioner i Svenska kyrkan 
1945-1985. Symposium, Stockholm 2001, s.144. 
31 Bexell, Göran: Etiken, bibeln och samlevnaden. Utformningen av en nutida 
kristen etik, tillämpad på sexualetiska frågor. Verbum, Stockholm 1988.  
32 Bóasdóttir, Sólveig Anna: Violence, Power, and Justice.  
33 Gustafsson, Johanna: Kyrka och kön.  
34 Heberlein, Ann: Kränkningar och förlåtelse. En etisk studie med hänsyn till 
föreställningar om offer, förövare, skuld och ansvar. Bokförlaget Thales, Stock-
holm 2005. 
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ningen. När Bóasdóttir konstaterar att kristen sexualetik förändras i 
mötet med kvinnors erfarenheter och feministisk teori vill jag gå 
ytterligare ett steg och visa hur en feministisk och kristen sexual-
etik kan se ut.  

Modeller för kristen sexualetik 
Till avhandlingens första syfte hör att analysera ett antal modeller 
för kristen sexualetik. Mitt urval av analysmaterial baserar sig på 
tre krav. För det första att modellen tar fasta på nutida utmaningar 
för den kristna sexualetiken och kan sägas utgöra en nyansats. För 
det andra har urvalet skett utifrån i vilken grad materialet ger ut-
tryck för en genomarbetad modell där, för sexualetiken, centrala 
aspekter ges utrymme. Diskussioner om kön, sexualitet och sam-
levnad bör ingå liksom reflektioner kring kristen teologi och etik. 
Det tredje kravet relaterat till urval av material är strävan efter 
mångfald när det kommer till (kristna) teologiska positioner och 
filosofiska utgångspunkter.  

Viktigt i val av material är den enskilda modellens strävan efter 
att förändra eller utmana kristen sexualetik i en traditionell utform-
ning. Med det följer en svårighet att bortse från den väsentliga 
utmaning som kommer från feministiskt håll. Med utgångspunkt i 
en könsteoretisk reflektion eller med hänvisning till kvinnors erfa-
renheter gör feministiska teologer och etiker upp med vad som 
antas gälla för en traditionell sexualetik. I avhandlingens material 
möter två nordamerikanska feministiska sexualetiker nämligen 
Lisa Sowle Cahill och Margaret Farley. Både Cahill och Farley står 
i romersk-katolsk tradition om än med anspråk på ett kritiskt för-
hållningssätt, och det inte minst till frågor rörande kön, sexualitet 
och samlevnad. Trots liknande utgångspunkter och en viss lojalitet 
och intresse för varandras arbete så når de skilda slutsatser i sina 
respektive modeller för sexualetik.35  

                                                 
35 Lisa Cahill har skrivit “Feminist Theology and Sexual Ethics” i Ryan, Maura A. 
& Linnane, Brian F. (red): A Just and True Love. Feminism at the Frontiers of 
Theological Ethics. Essays in Honor of Margaret Farley. Notre Dame Press, 
Notre Dame 2007. Margaret Farley hänvisar till Lisa Cahills arbete som ett 



 26

Adrian Thatchers sexualetik utgör avhandlingens tredje modell. 
Den är intressant därför att den utifrån en annan teologisk och etisk 
utgångspunkt än de ovanstående säger sig revidera patriarkala in-
slag i kristen sexualetik. Med den kristna uppenbarelsen i centrum 
utmanas såväl kristen teologi som samtida normer för sexualitet 
och samlevnad. Thatcher befinner sig i sin anglikanska kommuni-
tära etik i utkanten av en inflytelserik brittisk teologisk strömning: 
radikal ortodoxi.36 

En central utmaning också för feministisk teoribildning och kri-
tik är queerteori. Mark Jordan, den fjärde sexualetikern i materialet 
har tagit väsentligt intryck därav. Den primära analyskategorin är 
inte kön utan sexualitet och därmed ett skarpt avvisande av den 
heterosexuella normen. Jordan befinner sig liksom Cahill och Far-
ley i en nordamerikansk kontext och förhåller sig också i första 
hand till romersk-katolsk tradition och teologi. Likheter till trots så 
innebär Jordans sexualetik en väsentlig utmaning för feministiskt 
orienterade sexualetiker.  

Här följer en kort presentation av avhandlingens material, fyra 
modeller representerade av varsin teolog. Lisa Sowle Cahill är 
professor i teologi vid Boston College. Hon arbetar med frågor 
rörande bioetik, fredsetik samt sexualetik och har publicerat en 
mängd monografier, artiklar samt redigerat ett antal böcker inte 
minst om romersk-katolsk teologi och etik. Bland hennes titlar kan 
nämnas Sex, Gender and Christian Ethics där hon tydliggör sin 
feministiska position i thomistisk tradition och vilka normativa 
slutsatser om sexualitet och samlevnad som följer därav.37 I Fami-
ly: A Christian Social Perspective går hon i polemik mot vad som 
kallas ”family values” och önskar formulera en mer radikal syn på 

                                                                                                     
alternativ som hon sympatiserar med. Farley, Margaret A: Just Love. A 
Framework for Christian Sexual Ethics. Continuum, New York & London 2006, 
s.178f.  
36 Milbank, John; Pickstock, Catherine; Ward, Graham (red): Radical Orthodoxy. 
A New Theology. Routledge, London 1999. Det är inte möjligt att karakterisera 
Thatchers teologiska position såsom radikalortodox. Däremot är vissa influenser 
tydliga.  
37 Cahill, Lisa Sowle: Sex, Gender and Christian Ethics, s.76f. 
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vad en familj är.38 Sitt intresse och engagemang för romersk-
katolska kyrkan och dess teologi konkretiseras bland annat i Sexua-
lity and the U.S. Catholic Church: Crisis and Renewal som Cahill 
redigerar tillsammans med John Garvey och T Frank Kennedy.39 

Margaret A. Farley är professor i kristen etik vid Yale Divinity 
School. Till Farleys forskningsområde hör feministisk etik, bioetik 
samt sexualetik och liksom Cahill har hon publicerat en mängd 
artiklar och ett antal monografier. I den tidiga Personal Commit-
ments. Beginning, Keeping, Changing visar hon prov på sin teolo-
giska och etiska forskning med referenser till såväl kontinental 
filosofi som bibeln.40 I likhet med Cahill är engagemanget för ro-
mersk-katolsk teologi centralt, även om Farley mer tydligt går i 
polemik i t.ex. frågor om samkönade relationer.41 I den senaste Just 
Love. A Framework for Christian Sexual Ethics intar Farley ett 
tydligt rättviseorienterat perspektiv på frågor om sexualitet och 
samlevnad.42 

 Adrian Thatcher forskar vid den teologiska avdelningen på 
University of Exeter. Hans intressen rör sexualitet, äktenskap och 
familj, något som också återspeglas i hans publikationslista. Till-
sammans med queerteologen Elizabeth Stuart författar Thatcher 
People of Passion. What the Churches Teach about Sex, där de 
med utgångspunkt i en passionsetik tar avstånd från hur sexualitet 
har uppfattats och förmedlats i kristen teologi.43 Samma ambition 
att förespråka en alternativ förståelse av sexualitet återfinns i Libe-
rating Sex där han också karakteriserar sin anglikanska teologiska 

                                                 
38 Cahill, Lisa Sowle: Family. A Christian Social Perspective. Fortress Press, 
Minneapolis 2000. 
39 Cahill, Lisa Sowle; Garvey, John; Kennedy, T Frank (red.): Sexuality and the 
U.S. Catholic Church: Crisis and Renewal. A Herder and Herder Book, New 
York 2006. 
40 Farley, Margaret A: Personal Commitments. Beginning, Keeping, Changing. 
Harper & Row, San Fransisco 1986. 
41 För beskrivning av Farleys radikala hållning visavi sin kyrka och konsekven-
serna därav se flera av bidragen i Ryan, Maura A & Linnane, Brian F (red): A Just 
and True Love. 
42 Farley, Margaret A: Just Love. 
43 Stuart, Elizabeth & Thatcher, Adrian: People of Passion. What the Churches 
Teach about Sex. Mowbray, London 1997. 
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position såsom anti-patriarkal.44 I sin senare forskning betonar 
Thatcher frågor om äktenskap och familj för att visa dess relevans i 
samtiden. I Marriage After Modernity försvarar han en kristen 
äktenskapsteologi till förmån för vad han förstår som sekulära 
normer för samlevnad.45  

Mark D Jordan är professor vid Harvard Divinity School och 
arbetar främst med medeltida teologi samt frågor rörande sexuali-
tet. I listan över publicerade monografier märks ett intresse för 
teologi å ena sidan och å andra sidan relationen mellan makt och 
föreställningar om sexualitet. I The Invention of Sodomy in Christi-
an Theology undersöker Jordan den kristna teologihistorien med en 
från Michel Foucault inspirerad förståelse av hur sexualitet kon-
strueras i termer av norm och avvikelse.46 Jordan förhåller sig 
primärt till romersk-katolsk lära och presenterar argument som 
vittnar om skarp kritik. I den senare Blessing Same-Sex Unions: 
The Perils of Queer Romance and the Confusions of Christian 
Marriage konfronterar han en kristen äktenskapsteologi med (sina) 
erfarenheter från HBT-rörelsen och landar i en ömsesidig kritik.47   

Metod för textanalys 
Avhandlingens första syfte är att analysera de ovanstående fyra 
modellerna för sexualetik. Det andra syftet är att kritiskt diskutera 
modellerna samt att ge ett konstruktivt bidrag till den sexualetiska 
diskussionen. Presentation av avhandlingens metod kommer här att 
göras i två steg: för det första metod för analys och för det andra 
metod för kritik och konstruktion. 

                                                 
44 Thatcher, Adrian: Liberating Sex. A Christian Sexual Theology. SPCK, London 
1993. 
45 Thatcher, Adrian: Marriage After Modernity. Christian Marriage in Postmo-
dern Times.  Sheffield Academic Press, Sheffield 1999. 
46 Jordan, Mark D: The Invention of Sodomy in Christian Theology. The Universi-
ty of Chicago Press, Chicago 1997. 
47 Jordan, Mark D: Blessing Same-Sex Unions. The Perils of Queer Romance and 
the Confusions of Christian Marriage. The University of Chicago Press, Chicago 
2005. 
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Analysen kan karakteriseras som en innehållslig idéanalys och 
görs genom ett antal återkommande analysfrågor vilka klargör 
innehållet i materialet.48 En viktig dimension är en distans mellan 
analysfrågor och det analyserade materialet, då det möjliggör för 
analysens intersubjektivitet.  

Analysfrågorna är resultat av för det första och primärt avhand-
lingens feministteologiska utgångspunkt med influenser från Mi-
chel Foucaults och Anthony Giddens teorier. Sambandet mellan 
analysfrågorna och den teoretiska utgångspunkten kommer att 
synliggöras i kapitel 1. För det andra har analysfrågorna mejslats 
fram i arbetet med materialet i vad som brukar kallas en hermeneu-
tisk cirkel. Analysfrågorna har förändrats varefter arbetet har fort-
skridit och en ökad kännedom om materialet i sin helhet har eröv-
rats.49 Arbetet med materialet har visat vilka analysfrågor som är 
möjliga att överhuvudtaget besvara. Därtill har en ökad kännedom 
om materialet indikerat grad av relevans hos en analysfråga. Med 
det sagt vill jag påpeka att samma analysfrågor återkommer i mötet 
med samtliga fyra modeller.   

Analysen av respektive modell kommer att utföras och redovi-
sas i tre delar. För det första identifieras vilken etisk och teologisk 
position som intas. Urvalet av material är gjort utifrån en ambition 
till nyansats inom kristen sexualetik. Det medför att den teologiska 
och etiska positionen ur en aspekt redan är fastställd: det är fråga 
om kristen teologi och etik. Likafullt återstår centrala frågor att 
besvara för att kunna karakterisera den teologiska och etiska posi-
tionen. Det ger följande analysfrågor: 

 
• Hur berättigas moraliska omdömen?  
• Vilket förhållningssätt intas visavi bibel och kristen tradition? 
• Vilken är den normativa etiska teorin? 

Den andra delen av analysen ringar in könsteori och feministisk 
position. Materialet är som ovan visat inte entydigt feministiskt och 
                                                 
48 Se Grenholm, Carl-Henric: Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning. 
Studentlitteratur, Lund 2006, s.213. 
49 För en introduktion till hermeneutiskt influerad texttolkning se Vikström, 
Björn: Den skapande läsaren. Hermeneutik och tolkningskompetens. Studentlitte-
ratur, Lund 2005. 
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det är inte heller ett urvalskriterium. Däremot menar jag att framför 
allt könsteori är en ofrånkomlig fråga i en sexualetisk analys. En 
eventuell feministisk position kan också, om inte annat, rekonstrue-
ras i materialet.  

 
• Hur bör kön förstås? Är det något essentiellt eller konstruerat? 
• Intas en feministisk position och hur bör den i så fall karakteri-

seras? 

Den tredje och sista delen är en analys av modellens sexualetik. 
Liksom jag ovan visade i anknytning till problem och frågeställ-
ning så återfinns två centrala frågeställningar i en sexualetisk dis-
kussion. Den första gäller sexualitet och framför allt hur den upp-
fattas. Den andra frågan rör normativa antaganden om samlevnad, 
det vill säga vilka normer eller värden för samlevnad som försva-
ras. 

 
• Hur bör sexualitet förstås? Är det essentiellt betingat, socialt 

konstruerat eller en kombination däremellan?  
• Vad är rätt samlevnad? Är rätt samlevnad form- eller innehålls-

relaterad? Förutsätts ett samband mellan sexualitet och sam-
levnad? 

Ambitionen är inte bara att besvara analysfrågorna utan också att 
ge en rimlig bakgrund och ett sammanhang till svaren som fram-
kommer. För att möjliggöra en läsvänlig text så kommer inte ana-
lysen att redovisas som fråga och svar, utan i löpande text.  

För att ytterligare tydliggöra respektive modell så görs en jäm-
förelse utifrån avhandlingens centrala frågeställningar.  

Metod för kritik och konstruktion 
Till mitt andra syfte hör en kritisk bedömning av materialet. För att 
förhindra godtycke och möjliggöra transparens i den kritiska dis-
kussionen så kommer ett antal bedömningskriterier att ställas upp.  
Bedömningskriterierna uttrycker i koncentrat den teoretiska ut-
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gångspunkt varifrån kritiken levereras. Kriterierna kan sägas sam-
manfatta den plattform varifrån den kritiska diskussionen utgår. De 
syftar, med andra ord, till att synliggöra överväganden som ligger 
bakom kritiken och i förlängningen skapa förutsättningar för en 
annan forskare att uppnå liknande resultat. En kritisk diskussion 
bör eftersträva intersubjektivitet.  

Det finns också ett viktigt samband mellan kriterierna och den 
konstruktiva uppgiften. Kriterierna ringar in vad som gäller för 
godtagbart och bör således vara vägledande i såväl den kritiska 
som konstruktiva uppgiften.50 Samma kriterier som utgör bakgrund 
till kritiken utgör också underlag till det konstruktiva bidraget.  

Bedömningskriterierna delas in i två: formella respektive inne-
hållsliga. Med formella avses kriterier som har sin grund i veten-
skapsteoretiska överväganden. De innehållsliga kriterierna däremot 
kommer ur avhandlingens teori och är därmed underordnade den 
såsom teorin presenteras i kapitel 1. Med det följer att de inne-
hållsbaserade kriterierna kommer att introduceras i slutet av det 
första kapitlet. De formella kriterierna däremot presenteras i det 
följande. Med konsistenskriteriet avses att en etisk modell bör kän-
netecknas av en inre överensstämmelse och därmed en frånvaro av 
logiska motsägelser. Vad det handlar om är inte en illusion om 
fullkomliga etiska modeller, men väl ett antagande om att en 
grundläggande konsistens indikerar ett genuint och välgjort arbete. 
En viktig aspekt är att elementära antaganden i en etisk modell 
samstämmer med de slutsatser som förordas. Det blir särskilt frap-
perande då ett konstruktivt bidrag följer på kritik. Viktigt är att 
modellen undgår den egna kritiken.  

Erfarenhetskriteriet indikerar erfarenheters centrala ställning i 
teologiskt och etiskt arbete. Vad det handlar om är en syn på erfa-
renheter som en central källa till kunskap om mänskligt liv och 

                                                 
 50 Carl–Henric Grenholm talar om kriterier som ”conditions which must be ful-
filled in order for an ethical theory to be reasonable”. Grenholm, Carl-Henric: 
Protestant Work Ethics. A Study of Work Ethical Theories in Contemporary Prot-
estant Theology. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Social Ethics 
15, Uppsala 1993, s.226f. 
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människors värderingar.51 Genom erfarenheter når vi kännedom om 
vår omvärld. Vi identifierar också vilka normer och värden vi är 
beredda att försvara eller avfärda. Erfarenheter kan sägas ha en 
central kunskapsteoretisk funktion.  

Med ett erfarenhetskriterium avses att de antaganden om mänsk-
ligt liv som görs gällande i en etisk modell bör vara förenliga med 
mänsklig erfarenhet. Men kriteriet riskerar att bli tämligen uddlöst 
om det inte specificeras ytterligare: Vem kan avgöra vad som är i 
enlighet med mänsklig erfarenhet? En viktig fråga som relaterar till 
kriteriernas funktion är vilka överväganden som utgör bakgrunden 
till kritiken. Vad är det för erfarenheter som jag menar fungerar 
som grund till kritik?   

För det första är det kunskaper om och studier av mänsklig erfa-
renhet som görs inom ramen för vetenskaplig forskning.52 Om det 
finns forskning som talar emot en etisk modells anspråk på mänsk-
lig erfarenhet så finns det skäl att kritisera samma anspråk. I etiska 
teorier kan det till exempel handla om hur människor förhåller sig 
till värden och normer. Vad som för det andra är viktigt att under-
stryka är att vi här har att göra med sexualetiska modeller och där-
med mänsklig erfarenhet av sexuellt liv och relationer. När Sólveig 
Anna Bóasdóttir i sin analys av kristen sexualetik förordar ett erfa-
renhetskriterium så understryker hon betydelsen av såväl goda som 
dåliga erfarenheter.53 Därtill tilläger hon det nödvändiga i att förstå 
sambandet mellan samhälleliga normer och ideal å ena sidan och 
sexuella erfarenheter å andra sidan. Vad Bóasdóttir uppmärksam-
mar och jag finner viktigt är hur erfarenheter formas och tolkas i en 
specifik kontext, av social eller kulturell karaktär. Det medför att 
jag i än högre grad än Bóasdóttir anser det nödvändigt att konkreti-
sera vilka erfarenheter samt vilken kontext som utgör bakgrunden 

                                                 
51 Det här är en fundamental feministteologisk insikt. Se Young, Pamela Dickey: 
Feminist Theology/Christian Theology. In Search of Method. Fortress Press, 
Minneapolis 1990. 
52 Inte sällan hålls det här för ett särskilt kriterium, integrationskriteriet, men jag 
väljer att ta fram viktiga aspekter ur det och förena dessa med erfarenhetskriteriet. 
Vad jag finner centralt här är att tydliggöra hur ett erfarenhetskriterium kan funge-
ra. För en annan indelning av kriterier se Grenholm, Carl-Henric: Protestant Work 
Ethic, s.227ff. 
53 Bóasdóttir, Sólveig Anna: Violence, Power and Justice, s.98.  
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för min kritiska och konstruktiva sexualetiska diskussion. Här har 
Anthony Giddens The Transformation of Intimacy en viktig funk-
tion. Vad Giddens tydliggör är ett sätt att förstå och tolka mänskli-
ga intima relationer i en västerländsk kontext. Giddens studie fång-
ar på intet sätt varje dimension av att leva i en sexuell relation. 
Men han synliggör viktiga mönster, vilka sammantaget kan sägas 
utgöra de erfarenheter av sexuellt liv varifrån ett erfarenhetskriteri-
um kan utgå. Utöver Giddens studie så finns det anledning att 
uppmärksamma andra aspekter av mänskligt liv och erfarenheter 
inte minst när det gäller teologi och etik i en mer generell bemär-
kelse. Vad jag önskar tydliggöra är emellertid den centrala ställ-
ning Giddens studie har för erfarenhetskriteriet och därmed såväl 
den kritiska som den konstruktiva diskussionen.  

Centrala begrepp 
Ett centralt begrepp som återkommer i en sexualetisk diskussion är 
sexualitet. Ett sätt att definiera sexualitet är att förstå det som 
summan av mänskligt sexuellt liv. I dagligt tal märks också en 
tendens att förstå sexualitet som något en människa har eller möj-
ligtvis är. Jag kommer inte att förorda en specifik definition av 
sexualitet. Istället finner jag Michel Foucaults problematisering av 
sexualitet som kategori relevant. Det medför att jag i det följande i 
första hand eftersträvar att ringa in hur sexualitet förstås, snarare än 
vad det är. Det intressanta är inte om sexualitet definieras som 
summan av handlingar som involverar människors könsorgan, utan 
avgörande är istället om den definitionen förstås som underordnad 
en social och kulturell kontext, eller om det antas vara en definition 
giltig oberoende av tid och rum. I anknytning till sexualitet hör 
begrepp som homosexualitet, heterosexualitet, sam- och särkönad 
respektive en- och tvåkönad. I teoretiska diskussioner används 
också HBT (homosexuella, bisexuella och transpersoner) för att 
synliggöra gemensamma aspekter av att tillhöra en icke-norm.54 I 
en sexualetisk diskussion där såväl antaganden om kön som om 

                                                 
54 Se grundläggande hbt-fakta på www.rfsl.se 100519. 
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sexualitet spelar en stor roll finns det praktiska skäl att använda 
ovanstående etiketter eller kategorier. Vad som eftersträvas är 
emellertid en bibehållen medvetenhet om att själva kategorierna är 
sociala konstruktioner. Därtill vill jag understryka en vetskap om 
att etiketter som sam- och särkönad döljer en mångfald erfarenhe-
ter som ryms däri. När jag i min analys eftersträvar att besvara 
centrala sexualetiska frågeställningar får begreppen i sig en funk-
tion för att karakterisera en sexualetisk modell.  

Ett annat begrepp som kräver en kommentar är samlevnad. Lik-
väl som mänsklig sexualitet finns det i varje kultur och socialt 
sammanhang normer som indikerar vad som räknas som samlev-
nad och inte. Vad jag emellertid är ute efter är att identifiera en 
term som fångar in relationer av ett visst slag, nämligen en sexuell 
relation som också innefattar en strävan efter att leva tillsammans. 
När jag efterlyser svar på frågan om vad som normativt bör karak-
terisera samlevnad så är jag ute efter normer eller ideal för relatio-
ner av nyss nämnda slag.  

Disposition 
I det första kapitlet gör jag en fördjupning utav min feminist-
teologiska utgångspunkt. Det innebär för det första en diskussion 
och bestämning av hur kön bör förstås i en feministisk analys och 
kritik. För det andra identifieras viktiga teologiska och etiska ut-
maningar som följer en feministisk teologi. Den tredje aspekten av 
den feministteologiska utgångspunkten rör en genomgång av vä-
sentliga utmaningar för en kristen sexualetik. Viktiga teoretiker här 
är Michel Foucault och Anthony Giddens. I det första kapitlet tyd-
liggörs sambandet mellan avhandlingens feministteologiska ut-
gångspunkt och avhandlingens metod för analys och kritik.  

I kapitel 2, 3, 4 och 5 utförs analys av respektive sexualetisk 
modell. Varje kapitel följer en liknande uppbyggnad där teologisk 
och etisk position klargörs först, därefter könsteori och feministis-
ka position för att slutligen landa i en sexualetisk analys. Först ut är 
en analys av Lisa Sowle Cahills naturrättsligt influerad sexualetik i 
kapitel 2. Därpå följer Margaret Farleys rättviseorienterade modell 
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för kristen sexualetik i kapitel 3. I kapitel 4 analyseras den anti-
patriarkala modell för sexualetik som Adrian Thatcher försvarar. I 
kapitel 5 möter en analys av Mark Jordans queerinfluerade sexual-
etik.  

Kapitel 6 startar i en jämförande diskussion där centrala likheter 
och skillnader mellan de analyserade modellerna uppmärksammas. 
I samma kapitel återfinns en kritisk diskussion utifrån såväl de 
formella som de innehållsbaserade kriterierna. Kritiken återges i 
centrala invändningar gentemot respektive modells teologiska, 
etiska och könsteoretiska position samt inte minst respektive anta-
ganden om sexualitet och samlevnad.  

I kapitel 7 slutligen presenteras ett förslag till en godtagbar fe-
ministisk och kristen sexualetik, utifrån såväl bedömningskriterier-
na som den kritiska diskussionen i föregående kapitel.   
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1. Sexualetik i feministisk teologi  

Kristen sexualetik kan studeras inom olika vetenskapliga traditio-
ner såsom t.ex. historia, genusvetenskap och kulturantropologi. 
Min ambition är att diskutera kristen sexualetik såsom en del utav 
teologin. Med det avser jag att visa hur kristen sexualetik både 
utmanar och inspirerar till teologisk reflektion. Men också tvärtom: 
teologi i stort utmanar också kristen sexualetik. Det här kapitlet 
syftar till att visa vad jag anser vara viktiga förutsättningar för en 
godtagbar sexualetik. Förutsättningarna kommer att konkretiseras i 
ett antal kriterier. Kriterierna är i sin tur underordnade den femi-
nistteologiska utgångspunkten samt de utmaningar som synliggörs 
i de studier över sexualitet och samlevnad som Michel Foucault 
och Anthony Giddens är upphov till.  

Teologi som kritik och konstruktion 
Med teologi förstår jag ett pågående samtal om tro och religion. 
Teologi formuleras bland religiösa grupper men också inom aka-
demin. Ibland används där som synonym religionsvetenskap.  Re-
ligionsvetenskap uttrycker tydligt att teologi är en vetenskap och 
att vetenskapligheten faktiskt bidrar till att teologin står under 
andra krav än vad religioner ställer. Ett vetenskapligt studium av 
en religion begränsas inte av de sanningar som ryms inom samma 
religion. Det utgör en viktig skillnad mellan akademisk teologi och 
kyrkoteologi. En nackdel med att använda begreppet religionsve-
tenskap är dock ett bedrägligt antagande om neutralitet, där teolo-
gen blir en oberoende aktör som enbart studerar religionen utifrån. 
Detta är problematiskt då jag menar att till teologens uppgift hör att 
kritiskt diskutera studieobjektet och argumentera för eller emot 
rimligheten i det som studeras. Alltfler teologer idag talar också 
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om teologins uppgift som kritisk och konstruktiv.55 Den teologiska 
etiken hör till de ämnesområden som i hög grad betonar teologins 
kritiska och konstruktiva uppgift.56  

När jag nu närmar mig kristen sexualetik och teologi gör jag det 
utifrån ett feministiskt teologiskt perspektiv. Även om feministisk 
teologi har utvecklats till en etablerad del av den akademiska teo-
login finns ingen enhetlig förståelse av feministisk teologi. Men så 
vitt jag förstår den pågående diskussionen kring feministisk teologi 
är det möjligt att identifiera några mer grundläggande kännetecken, 
som tycks följa feministisk teologi. Nämligen att feministisk teolo-
gi är (och bör vara) både kritisk och konstruktiv.57 Kritiken rör i 
första hand det faktum att teologin har formulerats av män för män 
och med mannen som norm. En av den feministiska teologins för-
grundsgestalter Rosemary Radford Ruether menar att det unika 
med feministisk teologi är användandet av kvinnors erfarenheter. 
Det avslöjar, menar hon, hur teologi fram till nu har utgått från 
mäns erfarenheter, även om det gjorts med förevändningen att des-
sa erfarenheter är allmängiltiga.58  

Den konstruktiva strävan inom feministisk teologi syftar till att 
visa hur teologi kan formuleras när kvinnor och kvinnors erfaren-
heter också ges tillträde till den teologiska diskussionen. Denna till 
synes förenklade bild av feministisk teologi som både kritisk och 
konstruktiv förenar feministteologin med annan nutida hermeneu-
tiskt orienterad teologi.59 Problem och metod vad gäller tolkning 

                                                 
55 Så diskuteras den systematiska teologins uppgift i Ekstrand, Thomas & Mar-
tinsson, Mattias: Tro och tvivel. Systematiska reflektioner över kristen tro. Stu-
dentlitteratur, Lund 2004, s.25f. Anne-Louise Eriksson menar att teologins uppgift 
kan vara just kritisk och konstruktiv med hjälp av accepterad vetenskaplig metod. 
Eriksson, Anne-Louise: Genusperspektiv på teologi. Högskoleverket, Stockholm 
2004, s.9f. 
56 Se Grenholm, Carl-Henric: Bortom Humanismen. En studie i kristen etik. Ver-
bum, Stockholm 2003, s.15f. 
57 Så diskuterar t.ex Susan Frank Parsons i inledningen till Parsons, Susan Frank 
(red.): The Cambridge Companion to Feminist Theology. Cambridge University 
Press, Cambridge 2002.  
58 Radford Ruether, Rosemary: Sexism and God-talk. Towards a Feminist Theolo-
gy. Beacon, Boston 1983 se även  Eriksson, Anne-Louise: Genusperspektiv på 
teologi, s.12. 
59 Paul Ricouer talar om en dialektik mellan att förklara och förstå, där förklaring-
en möjliggör för en bättre förståelse eller vad jag skulle kalla ett konstruktivt 
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och auktoritet är ofta liknande men en väsentlig skillnad är att 
inom feministteologin finns kön med som analysverktyg.  

Likväl som teologin innehåller flera ämnesområden med olika 
traditioner och metoder så finns det inom feministisk teologi en rad 
ämnen. Feministisk teologi har framför allt formulerats inom den 
systematiska teologin. Många av de tidiga feministteologerna stod i 
den ämnestraditionen men alltmer ser vi i den svenska kontexten 
feministteologiska bidrag från exegetiken, kyrkovetenskapen, reli-
gionsfilosofin och etiken.60 Med detta följer en ökad fördjupning av 
feministteologiska frågor. Feministisk forskning inom skilda om-
råden ger ingående kunskap åt den mer övergripande förståelsen av 
feministisk teologi. Å andra sidan behöver feministteologin utgå 
från en specifik ämnestradition för att bli än mer trovärdig i sin 
kritiska och konstruktiva ansats. Det är helt enkelt viktigt att ha 
tillräcklig kännedom om den egna traditionen och metoden för att 
kunna formulera en adekvat kritik av den samma. 

Innan jag fortsätter min positionering inom feministisk teologi 
vill jag stanna upp vid feminism och framför allt dess huvudsakliga 
analysverktyg: kön. 

Feminism och kön 
Ett feministiskt perspektiv 
Det är svårt att positionera sig inom ett omfattande område som 
feminism. Vad feminism egentligen betyder är en omdiskuterad 

                                                                                                     
bidrag. Kristenson Uggla, Bengt: Slaget om verkligheten. Filosofi, omvärldsana-
lys, tolkning. Brutus Östlings Bokförlag Symposium, Stockholm/Stehag 2002, 
s.338f. 
60 Sjöberg, Mikael: Wrestling with textual violence. A case study of the Jephthah 
narrative in Antiquity and modernity with special regard to gender. Uppsala 
Universitet, Uppsala 2004; Edgardh Beckman, Ninna: Feminism och liturgi. En 
ecklesiologisk studie. Verbum, Stockholm 2001; Appelros, Erica: ”Finns Gud? 
Feministiska förhållningssätt till en omdebatterad fråga.” i Kvinnovetenskaplig 
tidskrift. 2003:3-4, Lund; Höglund, Anna T: Krig och kön. Feministisk etik och 
den moraliska bedömningen av militärt våld. Acta Universitatis Upsaliensis, 
Uppsala Studies in Social Ethics 26, Uppsala 2001. 
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fråga.61 Jag är väl medveten om och ödmjuk inför mångfalden, men 
väljer att tala om feminism i bestämd och singular form. Det inne-
bär att det feministiska perspektiv som kommer till uttryck i den 
här avhandlingen är mitt även om jag också lutar mig mot andra 
feministiska tänkare. Feminism i en allomfattande och generell 
form tycks mer sårbar för kritik och det är ofta hos kritikerna som 
feminismen ges en sådan gestalt. Min förhoppning är att en tydlig 
position inom feminism blir både mer kraftfull och mindre sårbar. 

Som utgångspunkt för den fortsatta diskussionen vill jag likt 
många feminister före mig postulera en arbetsdefinition: Feminis-
men eftersträvar att uppmärksamma och därmed förändra ojämlik-
heter mellan könen. 

Feminism är inte bara en vetenskaplig och teoretisk inriktning, 
utan lika mycket en ideologi och praktiskt orienterad rörelse. Men 
en vetenskaplig feministisk position står under andra regler och 
förutsättningar än ett nätverk mellan olika feministiska grupper. 
Likaså ställs andra krav på vetenskaplig text än på en feministisk 
appell.  

Feministisk forskning har fler syskon även inom akademin. 
Kvinnoforskningen är äldst och har haft stort inflytande.62 Tack 
vare kvinnoforskning har kvinnor blivit synliga som studieobjekt 
och det har tydliggjorts hur normen för människan inom olika ve-
tenskapliga grenar i stort har varit synonymt med mannen. Kvinno-
forskningen eller kvinnovetenskapen som den också kallas fördju-
pas efterhand och det blir uppenbart att det inte räcker med att bara 
lyfta in kvinnor i vetenskapliga studier, mer grundläggande synsätt 
måste prövas och ifrågasättas. Begreppet genus ger upphov till 
ytterligare ett akademiskt ämne. I genusvetenskap tydliggörs att 

                                                 
61 Socialantropologen Lena Gemzöe diskuterar olika slags definitioner och upp-
fattningar om feminism i inledningen till Gemzöe, Lena: Feminism. Bilda Förlag, 
Stockholm 2002. 
62 Gemzöe diskuterar den feministiska vetenskapens olika faser och menar att de 
inledande faserna handlade om att synliggöra kvinnor genom kvinnoforskning. 
Gemzöe, Lena:aa, s.126. Karin Sporre däremot skiljer kvinnoforskning som term 
från feministisk forskning. Det är dock oklart om hon därmed menar att kvinno-
forskningen inte innehar ett feministiskt perspektiv. Sporre, Karin: Först när vi 
får ansikten. Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi, Atlas Akade-
mi, Stockholm 1999, s.66. Här följer jag i stort Gemzöes olika faser för den femi-
nistiska vetenskapens framväxt. 



 40

forskning utifrån kön och genus inte kan sägas vara synonymt med 
kvinnovetenskap.63 Även om renodlad kvinno- liksom mansforsk-
ning är en aspekt av ämnet så präglas ämnet av ett ifrågasättande 
av de egna begreppen. Genusvetenskapen kan alltså sägas vara 
bredare än kvinnovetenskap och på sina ställen har också genusve-
tenskap alltmer kommit att ersätta kvinnovetenskapen. Gränserna 
för de olika ämnena ser inte likadana ut inom akademin, ofta präg-
las de av lokala forskningstraditioner med skiftande betoning.64 

De olika ämnesnamnen och inriktningarna till trots så menar jag 
att det som förenar överväger.65 Det finns en gemensam övertygel-
se om att kvinnor underordnas och att en förändring av detta är 
central, även om ämnena tillämpar olika forskningsstrategier. Min 
utgångspunkt är feministisk forskning inom teologi men begrepp 
och analyser förenar mig med forskare även inom kvinno- och 
genusvetenskapen.  

För att börja diskussionen om kön så vill jag återknyta till genus 
och den social konstruktivistiska idén att människor formas av sitt 
sociala och kulturella sammanhang. Genusbegreppet tas i bruk av 
feministiska teoretiker under 1970- och 80-talen för att motverka 
en snäv biologistisk eller essentialistisk människosyn.66 En vanlig 
distinktion är då den som skiljer mellan kön som biologiskt givet 
och genus som socialt skapat eller konstruerat. De här teoretikerna 
visar också hur genus inte bara är individuella särdrag utan snarare 

                                                 
63 En del feministiska forskare hävdar att utvecklingen av genusvetenskap utgör 
en politisk försvagning av den feministiskt orienterade forskningen. Se Eduards, 
Maud: ”En allvarsam lek med ord” i Viljan att veta och viljan att förstå. Kön, 
makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning. SOU: 
1995:110, Utbildningsdepartementet, Stockholm 1995, s.62f.  
64 En annan, tillhörande diskussion är om den feministiska forskningen ska verka 
autonomt eller integrerat i förbindelse till andra vetenskapsområden. I och med 
genusvetenskapen får forskningen en mer autonom karaktär än tidigare. Nina 
Lykke diskuterar det här och förordar att den feministiska forskningen förstås 
såsom ”postdisciplinaer disciplin”, med vilket hon avser en kombination av auto-
nomi och gränsöverskridelse. Lykke, Nina: Kønsforskning. En guide till feminis-
tisk teori, metodologi og skrift. Samfundslitteratur, Frederiksberg C 2008, s.25. 
65 För diskussion se Raudvere, Catharina: ”Stigma, status, strategier. Genusper-
spektiv på religionsvetenskap” i Raudvere, Catharina (red.) Stigma, status och 
strategier. Genusperspektiv i religionsvetenskap. Studentlitteratur, Lund 2002.  
66 Se t.ex. Chafetz, Janet Saltzman: Masculine/Feminine or Human? An Overview 
of the Sociology of Sex Roles. F. E. Peacock Publishers, Itasca 1974. 



 41

och framför allt en strukturell konstruktion. Genus fungerar genom 
ett genussystem, vilket drivs enligt två principer nämligen isärhåll-
ning och den manliga normens primat.67 Kvinnors underordning 
upprätthålls av genussystemet där det manliga överordnas det 
kvinnliga. Det manliga respektive kvinnliga återskapas som genus 
hos de båda könen. Men eftersom genus är en konstruktion bör det 
vara möjligt att förändra, blir således slutsatsen. Införandet av ge-
nus och därtill hörande konstruktivism medför ett genombrott och 
dominerar idag det feministiska tänkandet.68 Det feministiska fältet 
är dock inte så entydigt: Hur ska vi förstå relationen mellan kön 
och genus? Är det kön som föregår genus eller är det snarare tvärt-
om? Den här diskussionen formuleras ofta som en kamp mellan 
essentialister, som menar att det finns en särskild kvinnlig essens 
och redan nämnda social konstruktivister.   

Den problematiska essensen 
I den konstruktivistiska feminismens korta historia har det ansetts 
djupt problematiskt att tala om kvinnor som kategori. Inte när det 
har handlat om att uppmärksamma underordning eller förtryck utan 
när det rör sig om att identifiera något specifikt kvinnligt, vare sig 
det gäller kvinnlig erfarenhet, kvinnligt subjekt eller kvinnligt 
språk. De feminister som lyfter fram ”Kvinnan” har i stor utsträck-
ning betraktats som könsförrädare och bakåtsträvare, då det har 
ansetts ske i förlängning av biologisk determinism och därmed 
befästa kvinnors underordning.69  

Men det finns feministiska teoretiker som vidhåller essentiella 
antaganden och menar att det kvinnliga snarare rymmer en källa till 

                                                 
67Yvonne Hirdman är den som inför termen genus som översättning av engelskans 
gender.  Hirdman,Yvonne: Genussystemet. Teoretiska funderingar kring kvinnors 
sociala underordning. Maktutredningen, Uppsala 1988. Anne-Louise Eriksson för 
in begreppsdistinktionen på teologins område i Eriksson, Anne-Louise: The Mea-
ning of Gender in Theology. Problems and Possibilities. Acta Universitatis Upsa-
liensis, Uppsala Women´s Studies, A. Women in Religion:6, Uppsala 1995.  
68 Carlsson, Åsa: Kön, kropp och konstruktion. En undersökning av den filosofiska 
grunden för distinktionen mellan kön och genus. Brutus Östlings Bokförlag Sym-
posium, Stockholm 2001, s.27.  
69 Se till exempel Susan Frank Parsons kritik av Lisa Sowle Cahills arbete. Par-
sons, Susan Frank: The Ethics of Gender, s.124ff. 
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motstånd. En teoretiker som har influerat tänkandet kring kvinnors 
essens är den franska filosofen och psykoanalytikern Luce Iriga-
ray.70 Hon menar att historien hittills har berövat kvinnor en essens. 
Irigaray går tillbaka till Aristoteles och menar att denne skiljer 
mellan essensbegreppet och hur det relateras till män respektive 
kvinnor.71 Det är mannen som har en essens och han blir följaktli-
gen ett subjekt när han eftersträvar att förverkliga den. Kvinnan 
däremot, visar Irigaray, blir aldrig ett subjekt utan en förutsättning 
för mannens subjektskap. Irigaray talar om en maskulin diskurs 
eller en fallocentrisk ordning där endast ett kön anses existera.72 
Genom att uppmärksamma hur kvinnor talar och använder språk 
konstaterar hon att kvinnor i lägre grad agerar som subjekt.  

Vad är då en kvinna och hur kan hon bli till som subjekt? Frågar 
vi Irigaray så menar hon att en kvinna inte kan bli till (som kvinna) 
så länge hon lever i en fallocentrisk ordning utifrån mannens 
blick.73 Kvinnor behöver kliva ur den maskulina diskursen och 
erövra utrymme för att finna sig själv och sitt jag, därav betydelsen 
av att bejaka könsskillnader: Mannen är inte ett neutrum utan ett 
kön.74 Då kan också en kvinna bli den hon är. Irigaray parafraserar 
Simone de Beauvoir och menar att kvinnor föds som kvinnor, men 
måste försöka bli den kvinna hon av födseln har förutsättningar för 
att bli.75 Vad som framför allt har föranlett feministiska teoretiker 
att inspireras av Irigaray och dra essentialistiska slutsatser är Iriga-
rays tonvikt vid skillnader mellan könen, samt att kvinnor har svårt 
att komma till sin rätt i en kultur, filosofi och tradition som utgår 

                                                 
70 Det råder däremot stor tveksamhet om Irigaray själv kan karakteriseras som 
essentialist. Se Lykke, Nina: Kønsforskning. s.76, 84ff ; Fuss, Diana: Essentially 
Speaking, s.53. Margaret Whitford menar att uppfattningen att Irigaray är en 
essentialist vilar på en allvarlig missuppfattning av hennes arbete. Whitford, 
Margaret (red.): The Irigaray Reader, Blackwell, Oxford (1991) 1997, s.2, 11. 
71 Irigaray, Luce: “How to Concieve a Girl” i Speculum of the Other Woman. 
Cornell University Press, Ithaca, (1974)1985, s.160ff. 
72 Irigaray, Luce: This Sex Which Is Not One. Cornell University Press, Ithaca 
(1977)1985, s.140. 
73 Irigaray hänvisar särskilt till Sigmund Freuds arbete. Irigaray, Luce: This Sex 
Which Is Not One, s.159.  
74 Irigaray, Luce: An Ethics of Sexual Difference. Cornell University Press, Ithaca 
(1984) 1993, s.6. 
75 Midttun, Brigitte Huitfeldt: Kvinnereisen. Møter med feminismens tenkere. 
Humanist Forlag, Oslo 2008, s.247. 
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från mannen. Irigaray betonar nödvändigheten av att en kvinna 
finner sitt språk och blir till ett subjekt utifrån sina och inte fallo-
centrismens förutsättningar.76  

En feministisk teoretiker som däremot både identifierar och drar 
långtgående normativa slutsatser om den kvinnliga essensen är 
filosofen Nel Noddings. Hon lyfter fram det kvinnliga och menar 
att det är annorlunda än det hegemoniska manliga. Noddings föror-
dar en omsorgsetik och menar, med stöd av den namnkunniga Ca-
rol Gilligans moralpsykologiska forskning, att kvinnor är bättre 
utrustade än män för att visa omsorg. Hon föreslår en etik som 
grundar sig på ”the natural caring so familiar to women”.77 Nod-
dings grundar sin kritik av traditionell etik, just i det faktum att 
kvinnor är och fungerar annorlunda än män.  

Jag har redan påpekat hur essentiella antaganden och feministis-
ka teorier utifrån dessa har mött och fortfarande möter tämligen 
omfattande kritik. Det finns goda skäl att vara varsam med anspråk 
om den kvinnliga essensen eller naturen. För det första finns en 
uppenbar brist på strukturell analys, med ifrågasättanden kring 
varför kvinnor till exempel är bättre än män på att hysa omsorg.78 
Det finns, för det andra, en påtaglig risk att en omsorgsetik snarare 
befäster en kulturs eller ett sammanhangs förväntningar på kvin-
nor. Dessutom har, för det tredje, flertalet feministiska teoretiker 
visat hur antaganden om kvinnors essens snarare stärker kvinnors 
underordning.79 Kvinnors essens har, helt enkelt, ansetts legitimera 
en hierarkisk ordning mellan könen. Det är långt ifrån övertygande 
att nutida essentialister med feministisk agenda, förändrar den sa-
ken. Jag menar utifrån ovanstående skäl att det finns god anledning 
att vara varsam med tal om kvinnors (och mäns) essens i en femi-
nistisk könsteori.  

                                                 
76 Midttun, Brigitte Huitfeldt: aa, s.254. 
77 Noddings, Nel: Caring. A Feminist Approach to Ethics and Moral Education. 
University of California Press, Berkeley & Los Angeles 1984, s.46. 
78 Se t.ex Tong, Rosemarie: Feminine and Feminist Ethics. Wadsworth Publishing 
Company, Belmont 1993, s.100ff.    
79 Det utgör för Rosemarie Tong ett skäl att särskilja feminin etik från feministisk. 
Det finns en avsaknad av politiskt kraft i Noddings omsorgsetik. Tong, Rosema-
rie: aa, s.160f. 
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Kön, kropp och konstruktion 
Att förstå kön som såväl biologiskt betingat som socialt konstruerat 
med tillhörande distinktionen mellan kön och genus är en grund-
läggande insikt inom feministisk teoribildning.80 Det finns emeller-
tid också teorier om kön som renodlar en konstruktivistisk håll-
ning, och menar att genus ger kön. Den amerikanska litteraturveta-
ren Judith Butler menar att det inte är möjligt att upprätthålla en 
distinktion mellan kön och genus.81 Butler kan sägas radikalisera 
konstruktivismen när hon visar att också (det biologiskt betingade) 
könet är konstruerat. Butler som inspireras av Michel Foucault 
visar hur konstruerade antaganden om kön kan internaliseras i 
kroppen, och därmed uppfattas som kroppsligt givna förutsättning-
ar. Det här utgör ett bidrag till Butlers performativitetsteori: 

In other words, acts, gestures, and desire produce the effect of an 
internal core or substance, but produce this on the surface of the 
body, through the play of signifying absences that suggest, but 
never reveal, the organizing principle of identity as a cause. Such 
acts, gestures, enactments, generally construed, are performative in 
the sense that the essence or identity that they otherwise purport to 
express are fabrications manufactured and sustained through cor-
poreal signs and other discursive means. That the gendered body is 
performative suggests that it has no ontological status apart from 
the various acts which constitute its reality.82 

Genus och kön är något den enskilde gör, snarare än är. Hur kön 
görs hör i sin tur samman med en dominant tankefigur, vilken But-
ler kallar den heterosexuella matrisen.83 I korthet avser hon, igen 
med stöd av Foucault, att antaganden om kön och sexuellt begär 
konstrueras utifrån en heterosexuell norm. Sexualitet och kön re-
produceras ömsesidigt för att upprätthålla heterosexualitetens he-
gemoni.  

                                                 
80 Lundgren, Eva: Det får da være grenser for kjønn. Voldelig empiri og feminis-
tisk teori. Universitetsforlaget, Oslo 1993. 
81 Butler, Judith: Bodies That Matter. On the Discursive Limits of 
“Sex”..Routledge, New York 1993, s.29f.  
82 Butler, Judith: Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. Rout-
ledge, New York & London (1990) 1999, s.173. 
83 Butler, Judith: aa, s.42. 
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Butler ifrågasätter distinktionen mellan kön och genus samt vad 
som antas kroppsligt, naturligt eller biologiskt betingat. Det finns 
inget som är givet eller opåverkat, allt skapas och återskapas av 
ideal och normer. Därigenom menar sig Butler utmana hierarkin 
mellan det skapade och det givna samt mellan det manliga och det 
kvinnliga.84  

Med Butler följer en problematisering av att tala om kvinnor 
som kategori eller än värre - den kvinnliga kroppen. Vad som upp-
fattas som fysiologiska förutsättningar är snarast projektioner av 
samhälleliga och kulturella ideal. Butlers ifrågasättande av det som 
tas för givet om kön, biologi och kropp kan sägas radikalisera en 
konstruktivistisk könsteori. Butlers ambition är att därmed ifråga-
sätta och förändra centrala delar av feministisk teoribildning.85 Jag 
har redan avfärdat essentiella antaganden i en feministisk könsteo-
ri. Är det då dags att ifrågasätta distinktionen mellan kön och genus 
och antagandet om ett fysiologiskt givet kön?  

En strävan också bland konstruktivistiskt orienterade feminister 
är att teoretisera utifrån kvinnors erfarenheter. En diskussion som 
kan karakteriseras som återerövrad är den om moderskap.86 Dis-
kussionen om moderskap indikerar liksom Irigarays inflytande att 
kvinnliga erfarenheter lyfts fram och inte bara för att kritisera un-
derordning utan också, och det är anmärkningsvärt, för att visa 
alternativ till de manliga idealen. Könskonstruktivistiskt orientera-
de teoretiker räds inte (längre) att tala om det särskilt kvinnliga, 
även om de inte skulle göra det i termer av essens.87 Är det fören-

                                                 
84 Butler, Judith: aa, s.xxviiif. 
85 Se Butler, Judith: aa, s.vii. 
86 Cristina Grenholm diskuterar det faktum att moderskap åter är fråga för femi-
nistiska teoretiker. Inte minst hennes senaste egna bok är ett konkret uttryck för 
detta. Grenholm Cristina: Moderskap och kärlek. Schabloner och tankeutrymme i 
feministteologisk livsåskådninsgreflektion. Nya Doxa, Nora 2005, s.27. I sitt 
slutkapitel presenterar Lena Gemzöe en feministisk vision utifrån reproduktion. 
Gemzöe, Lena: Feminism. Se också Holm, Ulla: Modrande och praxis. En femi-
nistisk filosofisk undersökning. Institutionen för filosofi, Göteborgs Universitet, 
Göteborg 1993. 
87 Lena Gemzöe, som själv betecknar sig som radikal konstruktivist utgår från 
värden i ”det lilla livet” för att formulera en kritik av patriarkalt tänkande. Hon 
värjer sig emellertid för essentiella anspråk. Gemzöe, Lena: Feminism, s.165.  
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ligt med en konstruktivistisk könsteori att hänvisa till kvinnor samt 
kvinnors kroppar och erfarenheter?  

Toril Moi invänder mot Butlers teorier och undrar var kroppen 
och kroppsliga erfarenheter tar vägen.88 Ett belysande exempel 
visar Moi då hon diskuterar förhållningssätt till biologi och kön.  

Butler verkar oförmögen att föreställa sig situationer i vilka påstå-
endet – att könsskillnad är bestämd genom referens till den poten-
tiella reproduktiva kroppsfunktionen – inte kan införlivas i en för-
tryckande sexistisk ideologi.(…) Deras /poststrukturalisterna/ (min 
anm.) urskillningslösa kritik av alla som tror att biologiska fakta 
existerar förstås bäst som en reaktion inför tanken att biologiska 
fakta kan ligga till grund för sociala värden. Men istället för att 
förneka att biologiska fakta ligger till grund för något sådant, som 
Beauvoir och Rubin gör, föredrar poststrukturalisterna att förneka 
att det finns biologiska fakta som är oberoende av våra sociala och 
politiska normer.89 

Moi visar en viktig skillnad mellan att å ena sidan dra normativa 
slutsatser utifrån biologi och fysiologi och å andra sidan acceptera 
att det finns biologiska förutsättningar till mänskligt liv. Det senare 
måste kunna bejakas trots att det förra avfärdas. Problemet, enligt 
Moi, är bland annat distinktionen mellan kön och genus.90 I det är 
hon för övrigt överens med Butler.91 Men istället för att som Butler 
göra gällande att genus är kön, föreslår Moi en konstruktivistisk 
teori som inte förnekar människors kroppsliga belägenhet. Med 
hänvisning till Simone de Beauvoirs uttryck ”kroppen som situa-
tion” så föreslår hon att vi ser kroppen som både konstruerad och 
levd. ”The body as situation is the concrete body experienced as 
meaningful, and socially and historically situated.”92 Avgörande för 
Moi är att identifiera en könsteori som vare sig okritiskt underord-
nar sig fysiologiska förutsättningar eller förnekar att sådana existe-

                                                 
88 Moi, Toril: “Vad är en kvinna? Kön och genus i feministisk teori” i Res Publi-
ca. Nr 35/36 1997, Brutus Östlings Bokförlag Symposium AB, Stockholm 
89 Moi, Toril: aa, s.95. 
90 Moi, Toril: aa, s.71. 
91 Butler, Judith: Gender Trouble, s.9f. 
92 Moi, Toril: Sex, Gender and the Body. The Student Edition of What is a 
Woman? Oxford University Press, Oxford (1999) 2005, s.74. 
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rar. Med Beauvoirs kroppsbegrepp tillförs en erfarenhetsnivå i 
könsteorin. Ett sätt att formulera Mois slutsatser är att kön både 
konstrueras och erfars i en ömsesidig process. Till erfarenheter som 
människa hör att vara både fri och situerad i en konkret kropp. 

Utifrån såväl Toril Mois som Judith Butlers slutsatser finner jag 
anledning att lämna distinktionen mellan kön och genus för att 
istället uteslutande tala om kön. Kön konstrueras utifrån sociala 
och kulturella föreställningar inte minst den heterosexuella nor-
men. Butler och Moi kan emellertid sägas representera skilda kon-
struktivistiska könsteorier. Jag väljer att karakterisera Butlers köns-
teori såsom renodlad, medan Mois kan sägas utgöra ett exempel på 
det jag härmed benämner modifierad konstruktivism. Skillnaden 
mellan en renodlad och en modifierad konstruktivism tar sig ut-
tryck inte minst i synen på kropp och kroppslighet. Butler har vi 
sett försvarar en performativitetsteori, där kön iscensätts och upp-
står diskursivt, också i kroppen. Kön och kropp är renodlade kon-
struktioner. En modifierad konstruktivist som Moi däremot är inte 
beredd att avfärda existensen av kroppsliga förutsättningar till 
mänskligt liv. Det hör i sin tur samman med betydelsen av erfaren-
heter. Som enskild har det också betydelse vilka fysiologiskt eller 
biologiskt betingade erfarenheter jag har eller inte har gjort.93 Det 
är inte i allt avgörande, men finns med som en inte oväsentlig bak-
grundsfaktor. 

I det följande kommer en modifierad konstruktivism att försva-
ras. Det finns också, ska det visa sig, goda skäl att skilja mellan 
olika slags essentialismer.   

Feminism, konstruktion och svag essens 
Distinktionen mellan kön och genus har fungerat som ett viktigt 
analytiskt grepp för feministisk kritik, men då jag har avfärdat 
distinktionen för att istället renodlat tala om kön, återstår att besva-
ra hur det konstruerade könet kan fungera i en feministisk analys. 
Hur kan antaganden om en könsbaserad underordning eller struktu-
rellt förtryck förenas med en konstruktivistisk, om än modifierad, 

                                                 
93 Det här understryker också Eva Lundgren i sin våldsforskning i Lundgren, Eva: 
Det får da være grenser for kjønn.  
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könsteori? I det följande ska jag besvara frågan och visa på strate-
giska överväganden som är nödvändiga för en feministisk könsteori. 

Diana Fuss uppmärksammar i sin Essentially Speaking den pa-
niska rädsla för essens som följer många konstruktivistiskt oriente-
rade feminister. 94 Istället förordar hon för det första en fördjupad 
kunskap om essensbegreppet. Hon hänvisar till John Lockes nomi-
nalessens, med vilket Locke avser en sortering efter yttre likheter, 
utan anspråk på en inneboende essens. Nominalessens är enligt 
Fuss för det andra en nödvändighet för en feministisk analys. 

When feminists today argue for maintaining the notion of a class 
of women, usually for political purposes, they do so I would sug-
gest on the basis of Locke´s nominal essence. It is Lockes distinc-
tion between nominal and real essence which allows us to work 
with category of ‘women’ as a linguistic rather than an natural 
kind, and for this reason Locke´s category of nominal essence is 
especially useful for anti-essentialist feminists who want to hold 
onto the notion of women as a group without submitting to the 
idea that it is ‘nature’ which categorizes them as such.95 

I likhet med Fuss visar den svenska filosofen Ulla Holm på viktiga 
skillnader i förståelsen av essens.96 Holm gör en skillnad mellan 
svag och stark essentialism, och menar att den förra kan vara befo-
gad och nödvändig.97 Med stark essentialism förstås den slags fe-
minism som försvarar och menar sig kunna identifiera en specifik 
kvinnlig essens. Jag menar att Nel Noddings könsteori som jag 
redan har kritiserat bör karakteriseras som en stark essentialism. 
Noddings resonemang kan förstås som att en kvinnas förmåga till 
omsorg hör samman med det som är hennes givna essens. En svag 
essentialism däremot förnekar inte möjligheten att tala om kvinnor 

                                                 
94 Fuss, Diana: Essentially Speaking, s.1ff. 
95 Fuss, Diana: aa, s.5.  
96 Holm, Ulla: Modrande & praxis, s.59. 
97 ”Socialkonstruktionister (och anti-essentialistiska teoretiker) av olika slag kan 
sägas göra svaga essentialistiska antaganden så fort de urskiljer en grupp männi-
skor enligt någon kontingent uppsättning kriterier och ger dem en samlande be-
teckning. Kriterierna ifråga är tillfälliga men väsentliga eller viktiga i betydligt 
svagare mening än den naturalistiska eller den metafysiska. Om vi inte analytiskt 
tillåter oss göra sådana kontingenta kategorier är det omöjligt att teoretisera.” 
Holm, Ulla: aa, s.59. 
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som grupp, dock utan antaganden om en metafysisk essens. Di-
stinktionen mellan stark och svag essentialism är viktig och jag 
kommer att återkomma till den i den fortsatta diskussionen.  

  Både Fuss och Holm visar hur nominalessens möjliggör för tal 
om kvinnor utan att behöva hemfalla åt antaganden om en specifik 
kvinnlig essens i stark bemärkelse. Fuss gör en skillnad mellan att 
återfalla i essentialism och att ta essentialism i bruk.98 I det senare 
ligger den svaga essensens strategiska funktion för ett feministiskt 
arbete. I likhet med Fuss och Holm menar jag att antaganden om 
en svag essens kan vara strategiskt nödvändigt också för en kon-
struktivistiskt orienterad feminism. Att visa på hur en grupp indivi-
der underordnas i ett visst system, kräver möjligheten att benämna 
gruppen såsom t.ex. kvinnor.99 När jag i det följande talar om mo-
difierad könskonstruktivism inbegriper jag möjligheten till anta-
ganden om en svag essens.  

Feministisk teologisk etik – kritik och 
konstruktion 
Teorin i teologin  
Relationen mellan feminism och teologi är inte okomplicerad och 
frågan är om det är möjligt att vara lika förankrad i båda utgångs-
punkter. Det tycks som om det ena fokuseras på bekostnad av det 
andra.100 Endera betonas det feministiska intresset och teologin blir 
ett redskap för att bättre förstå feministteoretiska frågeställningar. 
Eller så ligger tonvikten på teologiska formuleringar och då blir 
feministisk teori med könsteori analysverktyg. Till detta vill jag 
göra två påpekanden. För det första är det tydligt hur feministiska 

                                                 
98 På engelska ”lapsing into” respektive ”activating”. Fuss, Diana: Essentially 
Speaking, s.20.  
99 “För att överhuvudtaget kunna tala om problemen med kvinnornas underord-
ning måste vi räkna med den nivån. Om könsbegreppet blir så problematiserat att 
det blir tveksamt om distinktionen har någon relevans på ett empiriskt plan, blir 
många av de frågor vi ställer om förhållanden mellan kvinnor och män skenpro-
blem.” Grenholm, Cristina: Moderskap och kärlek, s.89f. 
100 Eriksson, Anne-Louise: Genusperspektiv på teologi, s.24f. 
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teoretiker på ett generellt plan underskattar möjligheten att bedriva 
konstruktivt arbete i teologi. Det tycks råda en misstänksamhet mot 
teologin där syftet alltför ofta är ett avfärdande av inte minst den 
kristna teologin.101 För det andra är det sällan feministiska teologer 
når till det konstruktiva arbetet.102  

Cristina Grenholm visar emellertid hur feministisk teori med till-
hörande genus- och könsteorier kan möjliggöra för just konstruktivt 
feministteologiskt arbete.103 Grenholm menar att det finns flera skäl 
att avfärda en alltför pessimistisk syn på teologin, som ju ofta före-
kommer bland feministiska teoretiker. Tvärtom kan feministisk teori 
och teologi ömsesidigt lära av varandra. Hon visar hur stereotypa 
föreställningar kring kön många gånger uppvisar parallella likheter 
med teologins läroformuleringar, vad hon kallar förkortningar.104 
Såväl könsstereotyperna som teologins förkortningar är tillkomna 
genom medvetna eller omedvetna respektive pågående eller avstan-
nande processer. Könsstereotyperna och processerna fram till dem 
känner vi igen efter enträget könsteoretiserande. Det innebär att fe-
ministteologin kan lära av dessa processer och bli uppmärksam på 
hur även läroformuleringar bör ses som möjliga att förändra, likt 
könsstereotyper. Jag uppfattar Grenholms resonemang just som en 
utmaning riktad till nutida feministteologer att inte bara bedriva 
kritiskt arbete utan våga ge konstruktiva bidrag. Den feministiska 
teorin är nödvändig men inte bara för att kritisera teologin utan ock-
så för att visa på verktyg för ett konstruktivt arbete. 

                                                 
101 Rebecca S. Chopp menar att feministisk teori nästa uteslutande intar ett upp-
lysningspräglat motstånd mot all teologi. Chopp, Rebecca S: ”Theorizing Femi-
nist Theology” i Chopp, Rebecca & Davaney, Sheila Greeve (red.): Horizons in 
Feminist Theology. Identity, Tradition, and Norms. Fortress Press, Minneapolis 
1997, s.230.  
102 Chopp visar att, trots att teologihistorien vittnar om hur tänkare såsom Thomas 
av Aquino och Schleiermacher sammanför teori med teologi och låter teologin i 
sig förändras, är det få feministteologer som nyformulerar teologi. Chopp, Rebec-
ca S: aa, s.230f. 
103 Grenholm, Cristina: ”Genderisering och livsåskådningreflexion. Könsanalytis-
ka perspektiv på teologisk forskning” i Eriksson, Anne-Louise (red.): Var kan vi 
finna en nådig Gud? Om könsmaktsordning i kyrka och teologi. Uppsala Universi-
tet, Uppsala 2002. 
104 Grenholm, Cristina: aa, s.87. 
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Frågan om det är möjligt att vara förankrad inom både teori och 
teologi kvarstår även om jag uppfattar feministteologin främst som 
ett teologiskt ämne. Det tycks dessutom krävas något slags teolo-
giskt engagemang för att också ägna sig åt konstruktivt arbete. Det 
har dock skett en förändring ifrån en tidigare mer skeptisk hållning 
gentemot teorin, då teori främst ansågs som del av en patriarkal 
och universell teologi, i motsats till vad feministiska teologer ville 
åstadkomma.105 Många nutida feministteologer inspireras och ut-
manas av förändringar som sker inom feministisk teoribildning.  

Förnuft och uppenbarelse 
En grundläggande kristen tanke är att Gud visar sig för människor 
på olika sätt genom sin uppenbarelse. Däremot råder det delade 
meningar i hur en människa når kännedom om den gudomliga up-
penbarelsen. Det kan också förstås som en fråga om teologisk och 
etisk kunskap: Hur kan vi berättiga moraliska omdömen? Är det 
genom de erfarenheter vi gör, genom noggrant studium av bibelns 
berättelser eller både och? Ett sätt att besvara frågan är att betona 
uppenbarelsens unika betydelse. Vi lär känna Guds vilja uteslutan-
de genom Guds människoblivande i Kristus. Carl-Henric Gren-
holm kallar det här för en uppenbarelsebaserad position.106 Vad 
som antas är att människor i sig själva saknar förmåga att erövra 
kunskap om Gud. Ytterst är det tack vare att Gud uppenbarar sig i 
Kristus som kunskap om Gud är möjlig, och ett centralt vittnesbörd 
om det är bibeln. En uppenbarelsebaserad utgångspunkt förenas 
också med en uppfattning om att det råder en skarp skillnad mellan 
världen och Gud. Erfarenheter från vardagligt liv och slutsatserna 
därur har inget att säga om den gudomliga verkligheten.  

Andra teologer betonar istället människors förmåga att av egen 
kraft dra slutsatser om Gud och Guds vilja. Med Grenholm kan vi 
tala om en erfarenhets- eller förnuftsbaserad position.107 Vad det 
handlar om är en uppfattning att varje människa är utrustad med en 

                                                 
105 Davaney, Sheila Greeve: ”Historicist Interpretations of Subjectivity, Tradition 
and Norms in Feminist Theology”, s.170ff.  
106 Grenholm, Carl-Henric: Bortom Humanismen, s.22. 
107 Grenholm, Carl-Henric: aa, s.21. 
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förnuftsmässig kapacitet att ta reda på vad som är Guds vilja. Re-
dan skapelsen rymmer nämligen en inneboende ordning, varur 
teologisk och etisk kunskap kan alstras. Naturrättsliga teorier, allt-
ifrån Thomas av Aquinos, kan sägas försvara förnuftets betydelse i 
sökandet efter gudomlig vilja.108 Till skillnad från en uppenbarelse-
baserad position görs här inte någon skarp åtskillnad mellan Gud 
och världen, det kristna och det allmänmänskliga. Snarare under-
förstås likheter däremellan.  

Skillnaderna mellan de båda kunskapsteoretiska positionerna 
medför olika uppfattningar om vad som konstituerar en människa, 
skapelsens ställning och förhållningssätt till andra religioner eller 
etiska teorier. En mängd kristna teologer och etiker har sökt förena 
förnuftsbaserade slutsatser med den kristna uppenbarelsen. Kristen 
uppenbarelse och förnuftsmässiga slutsatser antas komplettera 
varandra. Då har frågan inte primärt varit om det är förnuftet eller 
uppenbarelsen som ger teologisk och etisk kunskap, utan snarare 
hur vi ska förstå relationen mellan den kunskap förnuftet respekti-
ve uppenbarelsen ger oss. Det här sättet att kombinera uppenbarel-
sen med förnuftet kan förstås som ett försök att knyta an det kristna 
med det förnuftsmässiga. Grenholm talar om en teologisk anknyt-
ningsetik.  

Att närmast schematiskt dela in olika svar på en central fråga 
har givetvis sina begränsningar. De bör snarast förstås som grund-
läggande synsätt på vad som ytterst är källan till kristen teologi och 
etik: förnuftet, uppenbarelsen eller båda i kombination.  

Kontext och erfarenheter 
Inom feministisk teologi ryms skilda förhållningssätt till förnuftet 
och uppenbarelsen. Vad som emellertid betonas på gemensam 
front är betydelsen av en specifik utgångspunkt. Det handlar för det 
första om att problematisera antaganden om möjligheten att förut-
sättningslöst ta emot uppenbarelsen. Ingen kan göra anspråk på 
objektiv kunskap om Guds vilja, då varje enskild mottagare med 

                                                 
108 För en intressant nutida och modernitetskritisk tolkning av Thomas av Aquinos 
teologi se Porter, Jean: Nature As Reason. A Thomistic Theory of the Natural Law. 
Eerdmans, Gran Rapids 2005.  
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nödvändighet gör en tolkning. Rosemary Radford Ruether påpekar 
emellertid att ”systems of authority try to reverse this relationship 
and make received tradition dictate both what may be experienced 
and how it may be interpreted.”109 Vad Radford Ruether och andra 
feministteologer söker visa är hur också uppenbarelsen tolkas ut-
ifrån mänsklig erfarenhet och slutsatser därur.  

Den feministteologiska kritiken handlar för det andra om att 
omkullkasta föreställningar om att utgångspunkten har varit all-
mänmänsklig och generell.110 Det finns inget generellt liv att utgå 
från, och det gör att frågorna om vems förnuft eller vilka erfarenhe-
ter får en central betydelse. Det spelar roll, betonas det, vem som 
gör sig till språkrör för Guds vilja. Det avslöjas, igen enligt Rad-
ford Ruether, då kvinnors erfarenheter istället åberopas:  

Women´s experience explodes as a critical force, exposing classic-
al theology, including its foundational tradition in Scripture, as 
shaped by male experience rather than human experience.111  

Feministteologin kan sägas utmana frågan om hur vi når kännedom 
om den gudomliga uppenbarelsen, genom att visa hur urskiljning 
och bedömning alltid sker. Det gör att frågeställningen om förnuft 
eller uppenbarelse visar sig innehålla fler viktiga dimensioner, inte 
minst de avgörande frågorna om vems förnuft eller vems tolkning 
av uppenbarelsen. Vad som därmed uppmärksammas är teologens 
utgångspunkt och omöjligheten av att göra sig till tolk för liv i en 
allmängiltig bemärkelse. Enligt en teolog som Radford Ruether är 
det tack vare kvinnors erfarenheter som utgångspunkten eller kon-
textens centrala betydelse avslöjas. Men att likt tidiga feministteo-
loger hänvisa till kvinnors erfarenhet visar sig ge upphov till kritik. 
Vad feminister efter Radford Ruether ifrågasätter är nämligen det 

                                                 
109Radford Ruether, Rosemary: ”Feminist Interpretation. A Method of Correla-
tion” i Russel, Letty M (red.): Feminist Interpretation of the Bible. Basil Black-
well, Oxford 1985, s.111. 
110 Judith Plaskow har analyserat bland annat Reinhold Niebuhrs etik och visar 
hur hans antaganden om mänskligt liv i själva verket döljer en manlig norm. 
Plaskow, Judith: Sex, Sin and Grace. Women´s Experience and the Theologies of 
Reinhold Niebuhr and Paul Tillich. University Press of America, Lanham 1980. 
111 Radford Ruether, Rosemary: “Feminist Interpretation”, s.113. 
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rimliga i att tala om kvinnors erfarenheter, som om de vore genera-
liserbara.112 Ruether värjer sig för motsvarande kritik genom att 
mer specifikt hänvisa till erfarenheten av att som kvinna leva och 
verka i ett patriarkat.113 Det är erfarenheten av att vara underordnad 
och förtryckt som Ruether avser när hon talar om kvinnors erfaren-
heter. Men en viktig motfråga består: Är det möjligt såsom vit och 
västerländsk kvinna att uttala sig om förtryck på ett generellt plan? 
Sheila Greeve Davaney lyfter fram två centrala invändningar gent-
emot den slags hänvisning till kvinnors erfarenheter som Rosemary 
Radford Ruether gör.114 Den första kommer just från ”women of 
color”, vilka påminner om risken av att osynliggöra att också för-
tryck kan ta sig olika uttryck. Förtryck och erfarenheter därav blir 
begripliga enbart utifrån sin specifika kontext. Den andra invänd-
ningen är av mer teoretisk karaktär och kommer från modernitets-
kritiskt håll. Antaganden om generella erfarenheter är omöjliga då 
varje erfarenhet med nödvändighet hör samman med en specifik 
utgångspunkt. Båda invändningarna utmanar utan tvekan feminis-
tisk teologi och frågan är om kvinnors erfarenheter kan förbli ett 
viktig kritiskt verktyg. 

Sharon D. Welch hör till de feministteologer som menar att 
hänvisning till erfarenheter måste spela en fortsatt central roll i den 
teologiska reflektionen. Hon problematiserar den kritik som Dava-
ney gör sig till tolk för och menar istället att tal om kvinnors erfa-
renheter har frigjort just de som inte känner igen sig i den slags 
erfarenhet som Ruether anför.  

                                                 
112 “Den universella kvinnan, vars perspektiv utgjort ett första bräckjärn mot den 
patriarkala teologin, hade visat sig vara lika vit och europeisk eller euroameri-
kansk som den vite västerländske man de feministiska teologerna hade anklagat 
för att osynliggöra alla andra perspektiv än sitt eget.” Anne-Louise Eriksson 
beskriver hur debatten framför allt fördes i USA mellan feminister och feministte-
ologer av olika etnisk bakgrund. Eriksson, Anne-Louise: Genusperspektiv på 
teologi, s.22f.  
113 Radford Ruether, Rosemary: “Feminist Interpretation”, s.114f. 
114 Davaney, Sheila Greeve: “Historicist Interpretations of Subjectivity, Tradition 
and Norms in Feminist Theology”, s.172. 
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Many women of color claim that the appeal to women´s experi-
ence has moved them to explore the theological, political, and cul-
tural significance of their own experience.115 

Ju mer konkret en erfarenhet är desto tydligare blir det faktum att 
varje erfarenhet med nödvändighet är underordnad ett visst sam-
manhang. För Welch är det just den insikten som föranleder henne 
att förstå teologi och etik som en process med ständig omprövning. 
Att åberopa kvinnors erfarenheter är ”a hermeneutical – not a me-
taphysical –claim”.116 Vad vi möter i Welchs slutsatser är hur hän-
visning till kvinnors erfarenheter, inte bara avslöjar en ofta dold 
manlig norm i teologin, utan också förändrar den teologiska och 
etiska agendan.117 För den som förstår mänskligt liv och erfarenhe-
ter såsom kontextuella blir det svårt att hävda att en viss tolkning 
av Guds vilja är tidlös och universellt giltig. Diskussionen om erfa-
renheter tydliggör kontextens centrala betydelse för teologisk och 
etisk reflektion. Det gäller inte minst ur ett kunskapsteoretiskt per-
spektiv.  

Tolkning, subjekt och korrelation 
För en feministiskt orienterad teolog i kristen tradition så utgör 
bibel och tradition en väsentlig utmaning. De utmanar både till sitt 
tydliga patriarkala innehåll och till sin ställning som centrala auk-
toriteter. Det finns följaktligen olika sätt att hantera de båda storhe-
terna. Några tidiga feministteologer menade att det var möjligt att 
identifiera en kärna eller essens däri, var kvinnor och män ansågs 

                                                 
115 Welch, Sharon D: “Sporting Power. American Feminism, French Feminism, 
and an Ethic of Conflict” i Kim, C.W Maggie; St. Ville, Susan M; Simonaitis, 
Susan M. (red): Transfigurations. Theology and the French Feminists. Fortress 
Press, Minneapolis 1993, s.175. 
116 Welch, Sharon D: aa, s.174. 
117 Davaneys sätt att hantera kritiken mot antaganden om kvinnors erfarenhet är 
att istället tala om “historicized subjects”. Vad hon avser är en uppfattning om att 
en människa är bunden till sitt sammanhang men med potential (agens) att föränd-
ra sin situation. Det senare är ett svar framför allt på den postmoderna kritiken. 
Jag uppfattar att Davaney och Welch landar i liknande slutsatser. Davaney, Sheila 
Greeve: ”Historicist Interpretations of Subjectivity, Tradition and Norms in Femi-
nist Theology”, s.173. 
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jämställda.118 Både i bibelns berättelser och i den tidiga kristna 
traditionen var det möjligt att skönja drag av den här jämställda 
skaran. Men sökandet efter en emancipatorisk kärna har efterhand 
ifrågasatts och delvis övergetts.119 Hur bör vi då förhålla oss till 
bibeln och traditionen? Ett tolkande förfaringssätt tycks i hermene-
utikens fotspår alltmer obestridligt och frågor om hur blandas med 
frågor om vad, varför och inte minst vem.120  

En viktig utgångspunkt är, menar jag, det tolkande subjektet. Att 
göra kvinnor till subjekt har varit och är fortfarande en viktig del i 
feministiskt teologiskt arbete. Hur subjekt och subjektskap kan 
förstås är emellertid en omdiskuterad fråga. Särskilt det oberoende, 
förnuftiga och universella subjektet ifrågasätts av både feminister 
och postmodernister.121 Kvar blir ett subjekt med en ofrånkomlig 
koppling till en historisk och social kontext, och därför satt i för-
ändring. För att återanknyta till Diana Fuss diskussion om essensen 
i en konstruktivistisk könsteori så talar om hon subjektet just som 
en position. 

The remainder of this chapter will demonstrate that the essential-
ism in ‘anti-essentialism’ inheres the notion of place or positionali-
ty. What is essential to social constructionism is precisely this no-
tion of ‘where I stand,’ of what has come to be called, appropriate-
ly enough, ‘subject-positions’.122  

Att tala om subjekt som en position medför en uppfattning om att 
ett subjekt svårligen kan uttala sig på ett neutralt plan, giltigt för 
alla människor i alla tider. Att vara ett subjekt innebär att ha eller 
att inta en position. Därmed inte sagt att ett subjekt är predestinerat 
i förhållande till sitt sammanhang. Det är viktigt att också se hur ett 

                                                 
118 Se t.ex. Fiorenza, Elisabeth Schüssler: In Memory of Her. A Feminist Theo-
logical Reconstruction of Christian Origins. Crossroad, New York (1983) 1994. 
119 Davaney, Sheila Greeve: ”Historicist Interpretations of  Subjectivity, Tradition 
and Norms in Feminist Theology”, s.174. 
120 Jeanrond, Werner: Theological Hermeneutics. Development and Significance. 
Crossroad, New York 1991. 
121 Welch, Sharon D: A Feminist Ethic of Risk. Fortress Press, Minneapolis (1989) 
2000, s.137. Se även Foucault, Michel: “What is An Author” i Rabinow, Paul 
(red.): The Foucault Reader. Pantheon Books, New York 1984.  
122 Fuss, Diana: Essentially Speaking, s.29. 
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subjekt är en aktör med handlingsutrymme.123 Det medför i sin tur 
ett ansvar att pröva sin kontext och de normer och visioner som 
kommer därur: 

Det er altså helt nødvendig å sikre at subjektet ikke står i et ure-
flektert og passivt reproduserende forhold til sin bakgrunn og sine 
tradisjonsressurser, men forholder seg kritisk til disse. Kritikk er en 
nødvendig forutsetning i en situasjon der etisk og moralisk plura-
lismen ikke skal fore till relativisme.124  

En förändrad förståelse av subjekt och subjektskap har betydelse 
för hur bibeln bör förstås och tolkas. Absoluta och allmängiltiga 
läsningar blir en anomali och istället blir det viktigt att redovisa 
den egna kontexten och därmed utgångspunkten.125 Respekt för 
mångfald utgör tillsammans med tydliga egna premisser minimini-
vå för förhållningssätt gentemot bibeln. Till det kan fogas respekt 
för vetenskapliga landvinningar och insikt om den skillnad som 
föreligger mellan då- och nutid.126 Vad som också är av största vikt 
är att uppmärksamma att till varje bibelberättelse och central tanke 
i kristen tradition finns en receptionshistoria, vilken givetvis färgar 
nutida tolkning. 

                                                 
123 “.. it is in and through our embeddedness that human subjectivity emerges, 
shaped by but also shaping our worlds”. Davaney, Sheila Greeve: ”Historicist 
Interpretations of Subjectivity, Traditions and Norms in Feminist Theology”, 
s.173. Det här knyter också an till Seyla Benhabibs kritik av Judith Butler i Ben-
habib, Seyla; Butler, Judith; Cornell, Drucilla; Fraser, Nancy: Feminist Conten-
tions. A Philosophical Exchange (Thinking Gender). Routledge, New York 1995, 
s.21. 
124 Henriksen, Jan-Olav: Grobunn for moral. Om å være moralsk subjekt i en 
postmoderne kultur. HøyskoleForlaget, Kristiansand 1997, s.274 (författarens 
kursivering). 
125 Cristina Grenholm understryker vikten av att ”ta ansvar för våra tolkningar 
genom att göra hela processen explicit”. Hon anger också kriterier för bibeltolk-
ning, varav ett är att ”erkänna tolkningspluralism som ett faktum”. Grenholm, 
Cristina: ”Skriftkritik” i Eriksson, Anne-Louise: Tolkning för livet. Åtta teologer 
om Bibelns auktoritet. Verbum, Stockholm 2004, s.148ff. 
126 Det kan tyckas som en truism, men faktum är att i just frågor kring kön, sexua-
litet och samlevnad kan det inte betonas nog. För en diskussion kring frågan om 
bibeltolkning och etisk reflektion kring homosexualitet se Bird, Phyllis A: ”The 
Bible in Christian Ethical Deliberation concerning Homosexuality: Old Testament 
Contributions” i  Balch, David L (red.): Homosexuality, Science, and the ”Plain 
Sense” of Scripture. Eerdmans, Gran Rapids & Cambridge 2000.  
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Inom kristen teologi refereras det ofta till den kristna traditionen 
och vi ser framför oss en enhetlig och tydligt avgränsad kristen 
tradition. Studerar vi den närmare så är det dock uppenbart att re-
dan bibelns böcker rymmer en mångfald. Sheila Greeve Davaney 
diskuterar traditionsbegreppet och påminner om vikten av att re-
flektera över vad som avses med tradition. Själv hör hon till dem 
som föreslår att vi bör se traditioner just såsom plurala och mång-
tydiga.127 Vid sidan av vad som uppfattas som en dominerande eller 
officiellt legitimerad tradition ryms, menar hon, en mångfald. Det 
gör att strävan efter att söka en traditions essens blir mindre ange-
lägen, till förmån för att visa hur kristen tradition i själva verket 
rymmer fler, ibland motstridiga traditioner. Hur kan vi då förstå 
bibelns och den kristna traditionens plats i den teologiska och etis-
ka reflektionen?  

Sharon D. Welch utvecklar i sin A Feminist Ethic of Risk en 
slags korrelationsteori. Hon menar att kristen teologi, däribland 
bibel och tradition, bör stå i ömsesidigt kritisk relation till samti-
dens frågor och utmaningar.128 Vad Welch understryker, och jag 
finner fruktbart, är att korrelationen bör förstås som just ömsesidig. 
Det är inte med nödvändighet så att bibelns berättelser ger direkta 
svar på vår tids frågor. Tvärtom så kan en fördjupad analys av oli-
ka uttryck för samtiden, klarare belysa aspekter i traditionen. Vad 
Welch understryker är emellertid vikten av att förbli medveten om 
sin egen kontext och därmed vilken samtid som avses. I likhet med 
vad som ovan konstaterades om subjektet, så betonar Welch att 
”the first step of a critical theological method is the choice of a 
particular locus for work”.129 Med det följer också en nödvändig 
respekt för att en annan utgångspunkt kan leda till andra tolkning-
ar. Andra slutsatser påminner om vikten av fortsatt teologiskt arbe-
te.  

                                                 
127 Davaney, Sheila Greeve: “Historicist Interpretations of Subjectivity, Tradition 
and Norms in Feminist Theology”, s.175.  
128 Welch, Sharon D: A Feminist Ethic of Risk, s.157f. Ett annat sätt att förstå vad 
som korreleras är vad jag tidigare talade om som uppenbarelse och förnuft. En 
korrelationsteori motsvarar vad jag tidigare har omnämnt som teologisk anknyt-
ningsetik.  
129 Welch, Sharon D: aa, s.158. 
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Sexualetikens utmaningar  

Det sexuella begäret och äktenskapet från Augustinus 
och framåt 
Det är uppenbart att sexualetik är ett omdiskuterat ämne inom kris-
ten teologi och att ämnet som sådant reser olika slags frågeställ-
ningar beroende på utgångspunkt. En central fråga inom sexualetik 
har varit och är fortfarande samlevnad och då särskilt äktenskapets 
ställning. Är det ett sakrament, ett förbund eller en skapelseord-
ning? I vilken mån kan äktenskapet sägas vara en mänsklig och 
därmed föränderlig konstruktion? En annan omdiskuterad fråga är 
sexualitetens status och funktion, inte minst i relation till HBT-
frågor och bruket av preventivmedel. 

En av de tidiga feminstteologerna Carter Heyward beskriver 
sexualetik som socialetik och menar att det som hör till privatlivet i 
hög grad påverkas av det som sker i det offentliga.130 Att engagera 
sig i en sexualetisk diskussion innebär också därför en möjlighet att 
problematisera hur tillvaron delas in i privata och offentliga sfä-
rer.131 En sexualetiker som Heyward kritiserar uppfattningen att det 
privata och det offentliga står under skilda värderingssystem. Sex-
ualetiska frågeställningar går utöver dessa gränser.   

En viktig utgångspunkt i en sexualetisk diskussion och analys är 
en medvetenhet om att kristen sexualetik alltid har stått under för-
ändring samt influerats från olika utomstående faktorer. Jag vill 
ändå göra några historiska nedslag för att belysa synsätt som domi-
nerat och fortsätter att dominera kristen reflektion över sexualetis-
ka frågor.  

Ett grundläggande problem hos Augustinus är det sexuella begä-
ret.132 Det utgör ett problem då begärets kroppsliga kraft överträffar 
själens eller förnuftets. Begär eller lust vänder människan bort från 

                                                 
130 Heyward, Carter: “Notes on Historical Grounding”, s.10f. 
131 Ett betydelsefullt exempel på en etisk teori som skiljer mellan värden i det 
privata och det offentliga är Reinhold Niebuhrs kristna etik. Niebuhr, Reinhold: 
An Interpretation of Christian Ethics. Harper, San Francisco (1963) 1993.  
132 Holte, Ragnar: “Inledning” till Augustinus: Bekännelser. Artos & Norma, 
Skellefteå 2003, s.13. 



 60

Gud och Augustinus föreslår i första hand avhållsamhet. Augusti-
nus synsätt hör samman med en skarp åtskillnad mellan två värl-
dar, en sinnlig och en idébaserad. Tillgång till den senare kräver ett 
avståndstagande från den sinnliga världens lockelser, varav sexua-
litet är en. Allt som förhindrar förnuftet att utforska idévärlden 
eller den sanna världen, bör minimeras. Det är således begärets 
irrationella karaktär som är dess främsta svaghet. Det finns emel-
lertid ett syfte som legitimerar en sexuell handling och det är gi-
vetvis barnalstring. Det är också, enligt Augustinus, äktenskapets 
ursprungliga grund.133 Thomas av Aquino förvaltar den medeltida 
negativa uppfattningen om sexuellt begär. Hans filosofi ger det 
augustiniska tankegodset om sambandet mellan sexuell handling 
och fortplantning en annan inramning. Thomas uppfattning förkla-
ras av hans naturrättsliga slutsatser, där enlighet med naturens ord-
ning är det samma som förnuftigt och moraliskt försvarbart. Det 
gör att en sexuell handling kan anses förnuftig och därmed legiti-
meras av sin fortplantande funktion.134 

Till skillnad från såväl Augustinus som Thomas betonar Martin 
Luther äktenskapets skapelsegivna betydelse, och sätter det framför 
celibatet och sexuell avhållsamhet.135 Redan här återfinns en viktig 
förskjutning från Augustinus och Thomas reflektioner över sexua-
litet och äktenskap. En viktig källa till Luthers äktenskapssyn är 
den bibliska skapelseberättelsen, något som förvaltas av mer senti-
da lutherska sexualetiker.136 Inom reformatorisk tradition innebär 
äktenskapets förändrade ställning att celibatsidealet från Augusti-
nus, fortsättningsvis får stå tillbaka.  

                                                 
133 Rist, John M: Augustine. Ancient Thought Baptized, Cambridge University 
Press, Cambridge 1994, s.246. 
134 Porter, Jean:”Right Reason and the Love of God” i van Nieuwenhove, Rik & 
Wawrykow, Joseph (red.): The Theology of Thomas Aquinas. University of Notre 
Dame Press, Notre Dame 2005, s.183f. 
135 Artikel XVI i Augsburgska bekännelsen i Svenska kyrkans Bekännelseskrifter, 
Samfundet Pro Fide et Christianismo, Verbum, Stockholm (1985), 2000, s.61f. Se 
även Aurelius, Carl-Axel: Hjärtpunkten. Evangeliets bruk som nyckel till Augs-
burgska bekännelsen. Artos, Skellefteå 1995, s.96. 
136 Såväl Helmut Thielicke som Olof Sundby utgår i sina sexualetiska diskussio-
ner ifrån bibens första bok. Thielicke, Helmut: Sexualetik, samt Sundby, Olof: 
Kyrkan, äktenskapet och familjen. Gleerups, Lund 1962.   
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För såväl romersk-katolska teologer som lutherska har en viktig 
uppgift de senaste århundradena varit att omformulera en negativ 
syn på sexuellt begär till att istället betona betydelsen av äktenska-
pets komplementära kärlek. Det har inneburit och innebär fortfa-
rande att vad som uppfattas som moraliska problem är det som 
avviker och därmed utmanar normen. Så här uttrycker Helmut 
Thielicke det 1964 i sin Theologische Ethik: 

Vår metod består alltså i att ta upp gränssituationer, som nödgar 
oss att söka svar på frågor om hur och varför och låta dem belysa 
de normativa synpunkterna och på så sätt från periferin tränga in i 
själva kärnpunkterna i vårt ämne. Sålunda för oss frågan om födel-
sekontroll in i problemet om äktenskapets väsen, frågan om avbry-
tandet av havandeskapet in i livets väsen, homosexualitetens pro-
blem in i den sexuella polaritetens och frågan om artificiell inse-
mination in i föräldraskapets natur.137 

Inom luthersk sexualetik hör Helmut Thielicke till de mer tongi-
vande under 1900-talet. Han befinner sig i ett brytningsskede och 
konstaterar flera gånger hur förutsättningar för kristen sexualetik 
har förändrats. Det är framför allt två förändringar han återkommer 
till: kvinnors ändrade ställning i familj och samhälle samt vad han 
kallar uppvaknande av eros. Med det senare avser han ett samband 
mellan ett ökat intresse för det sexuella och en högre grad av indi-
vidualism och egenintresse.138 Vad Thielicke är ute efter är att såväl 
visa på centrala kristna normer som diskutera det faktum att sexu-
aletikens förutsättningar står under pågående förändring. Hur kan 
en kristen sexualetik, är hans fråga, bemöta nya frågor utan att 
förlora sin identitet?139 Grunden till Thielickes sexualetik är äkten-
skapet. Mänsklig samlevnad och sexuellt liv har en tydlig hemma-
hörighet i det av Gud instiftade äktenskapet. Äktenskapet har sin 
grund i Guds vilja och omsorg om världen, däremot avvisar Thie-
licke den katolska sakramentala äktenskapsuppfattningen. Endast 
tron är rättfärdiggörande och ett äktenskap i sig kan inte verka 

                                                 
137 Thielicke, Helmut: Sexualetik, s.177. 
138 Thielicke, Helmut: aa, s.266ff. 
139 Thielicke, Helmut: aa, s.276f. 
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frälsande.140 Äktenskapets mest centrala beståndsdel är den slags 
kärlek som i likhet med Guds kärlek är skapande. Thielicke bekla-
gar en utveckling i vår tid av att betona enbart eros – den mänskli-
ga kärlekens dimension och hävdar att ett äktenskap behöver den 
mer fördjupande kärleken som alltså förmår älska fram den verkli-
ga personligheten hos den andra.141 Thielicke diskuterar etiska frå-
geställningar utifrån sin syn på äktenskapet och argumenterar för 
äktenskapets kerygmatiska kärna. Vår uppgift är inte att överta 
vare sig bibliska synsätt eller Luthers egna utläggningar utan att 
tolka vår samtid utifrån det kerygmatiska innehållet i äktenskapet, 
konstaterar Thielicke.142   

Thielicke diskuterar i likhet med den svenske teologen Olof 
Sundby det ökade antalet skilsmässor och båda beklagar utveck-
lingen.143 Äktenskapet är till sin grundläggande karaktär livslångt 
och oupplösligt. Men såväl Thielicke som Sundby resonerar kring 
möjligheten att försvara skilsmässa i särskilda situationer, även om 
det inte går att uppställa regler eller principer utan varje situation 
kräver sin särskilda prövning.144 Det är uppenbart hur luthersk sex-
ualetik diskuterar förändringar och inte minst bemötandet av dessa. 
Uppvaknandet av eros, individualiseringen samt en annan livskäns-
la är förändringar som vi inte kan bortse ifrån. Vår uppgift som 
teologer är, menar Thielicke, att visa hur äktenskapets ordning kan 
vara en utgångspunkt för att ge mening och innehåll även i nutida 
mellanmänsklig gemenskap.145 

Romersk-katolsk sexualetik har en tydligare förankring i natur-
rättsligt tänkande, vilket bland flertalet medför ett motstånd mot 
preventivmedel.146 Äktenskapets samliv och dess förbindelse till 

                                                 
140 Thielicke, Helmut: aa, s.124. 
141 Thielicke, Helmut: aa, s.88. 
142 Thielicke, Helmut: aa, s.266. 
143 Sundby, Olof:  Kyrkan, äktenskapet och familjen, s.43f.  
144 Sundby, Olof: aa, s. 48. 
145 Thielicke, Helmut: Sexualetik, s.269. 
146 Jag refererar främst till officiella romersk-katolska dokument såsom Pius XI: 
”Detta är äktenskapet” (bearbetning av encyklian Casti Connubi ), Ansgariusför-
laget, Stockholm 1958 samt Johannes Paulus II: Familiaris Consortio. Överste-
biskopen, påven Johannes Paul IIs apostoliska maning till hela katolska Kyrkans 
biskopar, präster och kristtrogna om den kristna familjens uppgifter i vår tids 
värld. Katolsk årsskrift, Katolska teologföreningen, Stockholm 1981. Se även 
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befruktning utgör en central fråga under Andra Vatikankonciliet 
och flera romersk-katolska teologer har sedan dess diskuterat hur 
ett gemensamt sexuellt liv bör anses som en grundläggande del i 
gemenskapen mellan makarna. Bernard Häring problematiserar en 
alltför stark betoning av den biologiska funktionen av samlivet och 
menar att det är viktigt att också se andra dimensioner i det sexuel-
la livet.147 Lisa Sowle Cahill menar att romersk-katolsk sexualetik 
har genomgått förändringar under 1900-talet, även när det gäller 
den officiella synen. Hon exemplifierar med hur den förre påven 
Johannes Paulus II talar om mänsklig sexualitet inte bara som en 
biologisk drift utan som en grundläggande del av vad som känne-
tecknar en människa.148 Även bland katoliker märks en problemati-
sering av traditioner som nedvärderar människors sexuella liv även 
om debatten under de senaste årtiondena snarare har handlat om 
undantag till den äktenskapliga normen.  

En viktig skillnad mellan luthersk och romersk-katolsk sexual-
etik rör äktenskapets ställning. Så här skriver Olof Sundby om 
äktenskapet:  

Eftersom äktenskapet är en världslig sak, är en i skapelsen satt 
ordning och därför hör ihop med livet i världen, måste det riktiga 
vara, att det regleras av världsliga myndigheter genom bestämmel-
ser av civilrättslig natur. Detta betyder som ovan utvecklats inte att 
kyrkan är ointresserad av äktenskapet som en yttre ordning, men 
detta intresse rör sig hela tiden på det civilrättsliga planet och gäll-
er frågan om en riktig och förvänd civilrättslig uppfattning av  
äktenskapet.149  

Sundby liksom Thielicke talar om äktenskapet som en ordning 
medan romersk-katolsk teologi håller äktenskapet för ett sakrament 
och därmed reglerande relationen mellan Gud och människa. Det 
finns skäl att göra gällande att Thielicke och Sundby i det här avse-

                                                                                                     
Farley, Margaret: ”Sexual Ethics” i Reich, Warren Thomas (red.): Encyclopedia 
of Bioethics, Vol 5, Simon & Schuster Macmillan, New York 1995, s.2369. 
147 Sólveig Anna Bóasdóttir diskuterar bland annat Bernard Härings sexualetik, 
Bóasdóttir, Sólveig Anna: Violence, Power, and Justice, s.151f.  
148 Cahill, Lisa Cahill: Sex, Gender, and Christian Ethics, s.6. 
149 Sundby, Olof: Luthersk äktenskapsuppfattning, s.295. 
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endet representerar en luthersk äktenskapsuppfattning.150 I romersk-
katolsk teologi hör ett ingånget äktenskapet ytterst samman med 
frågan om människans frälsning, medan äktenskapet inom luthersk 
sexualetik primärt förstås som en företeelse relaterad till en be-
stämd (om än föränderlig) samhällsordning. Den här skillnaden är 
givetvis betydelsefull i en diskussion som gäller förändring av 
äktenskapets konstitution och funktion.  

Sexualetiken fortsätter att utmanas 
Inte minst feministiskt orienterade etiker och teologer påtalar bety-
delsen av en pågående sexualetisk reflektion. Redan nämnda Carter 
Heyward ingår bland de teologer och etiker som de senaste årtionde-
na verkat för en reviderad kristen sexualetik. En annan feministisk 
etiker Karen Lebacqz sammanfattar något utav det arbetet när hon 
säger att kristen sexualetik måste utgå från verklig erfarenhet istället 
för att hålla fast vid romantiska fantasier om kärlek, äktenskap och 
familj.151 Lebacqz uppmärksammar en viktig aspekt för en sexual-
etisk diskussion, nämligen förankringen i vardagliga upplevelser och 
erfarenheter. Vilka sexualetiska dilemman lever vi i? För Augustinus 
och Thomas av Aquino är det sexuella begäret den största utmaning-
en och efterhand blir äktenskapets ställning alltmer viktig att bevara. 
Gradvis under 1900-talet märks inte minst en ökad oro för vad som 
anses hota äktenskapet starka och centrala position för samlevnad.152  

För att gå vidare och fördjupa min feministteologiska utgångs-
punkt vill jag knyta an till två teoretiker. Den första kan, för många, 
synas ha en given plats i en sexualetisk reflektion, då hans verk över 
sexualitetens historia har lämnat betydande avtryck i senare diskus-
sioner. Michel Foucault hann aldrig avsluta sin historiska exposé, 
men hans centrala tankegångar tydliggörs i de tre befintliga banden. 

                                                 
150 Mikael Lindfelt visar sambandet mellan Martin Luthers syn på samhället och 
Luthers antaganden om äktenskapets ordning som en del av det världsliga rege-
mentet. Lindfelt, Mikael: ”Relationsarenor med sexualitetens lockelse- med Lut-
her som guide” i Lindfelt, Mikael & Gustafsson Lundberg, Johanna (red.): Upp-
drag Samliv, s.230ff.  
151 Lebacqz, Karen: “Love Your Enemy. Sex, Power and Christian Ethics”, s.249. 
152 Helmut Thielicke är ett tydligt exempel, Thielicke, Helmut: Sexualetik. För en 
diskussion utifrån svensk kontext se Johanna Gustafsson: Kyrka och kön.  
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Sexualitet, hävdar han, uppstår under 1800-talet för att inom medici-
nen klassificera sexuella beteenden och handlingar. Det finns, fort-
sätter Foucault en tydlig ambition att genom klassificeringen upp-
rätthålla makt och inflytande över människors sexuella liv. Vad han 
visar är hur normer och avvikelser skapas och sakteliga anses natur-
givna. En annan teoretiker av stor betydelse i nutida samhällsteori är 
Anthony Giddens. Han förhåller sig till Foucault, men diskuterar 
framför allt vad han kallar intimitetens omvandling. Giddens menar 
att nutida samlevnad utmanas av två omfattande förändringar: ökad 
jämlikhet mellan könen samt en större öppenhet för samkönade rela-
tioner. Giddens som karakteriserar västerländsk nutid såsom senmo-
dern, talar om att mellanmänskliga relationer alltmer förlorar givna 
mönster och ramar, såsom inte minst äktenskapet. Vad som snarare 
är för handen är en ren relation.  

Vi ska börja hos Foucault och sexualiteten.  

Sexualitet som konstruktion 
Egentligen är det inte möjligt att hävda att Augustinus ansåg sexua-
litet vara av ondo, och det av det enkla skälet att sexualitet som 
fenomen dyker upp först under 1800-talet. Michel Foucault är vida 
känd för sin koppling mellan kristen bikt och vad han kallar scien-
tia sexualis. 

Låt oss göra en bred historisk översikt: vårt samhälle har brustit 
med traditionerna i ars erotica och i stället skapat sig en scientia 
sexualis. Närmare bestämt har det fullföljt uppgiften att få fram 
sanna utsagor om könet, och gjort det genom att inte utan möda 
anpassa den urgamla bekännelseproceduren till det vetenskapliga 
talets regler. (...) I varje fall finns det nu sedan snart hundrafemtio 
år tillbaka en komplicerad apparat på plats för att frambringa sanna 
utsagor om könet: en anordning med förbindelser bakåt i historien, 
för den kopplar det gamla bekännelsekravet till det kliniska lyss-
nandets metoder. Och det är med hjälp av denna apparat som be-
greppet ’sexualitet’ har kunnat uppkomma som beteckning på kö-
net och dess njutningar.153 

                                                 
153 Foucault, Michel: ”Viljan att veta” i Sexualitetens historia, Band I, s.84.  
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Uppkomsten av sexualitet ger enligt Foucault möjlighet att kontrol-
lera och därmed reglera människors sexuella beteende. Sexualitet 
blir nämligen primärt en term inom medicinen i syfte att diagnosti-
cera och klassificera olika sexuella handlingar för att därigenom 
skapa normer.154   

Vad Foucault visar är två saker. För det första att sexualitet, som 
samlingsbegrepp eller paradigm för olika aspekter av mänskligt 
sexuellt liv, är tämligen sentida. Att en människa överhuvudtaget 
har en sexualitet är något som vetenskapen postulerar först under 
1800-talet. Det andra är att det finns en ambition att normera och 
normalisera i strävan efter att definiera människors sexuella liv.  

I Sexualitetens historia åskådliggör Foucault hur människor re-
sonerar och agerar såsom sexuella subjekt innan sexualiteten blir 
ett begrepp. Vad han därmed önskar påvisa är hur scientia sexualis 
inte bara har normaliserat utan också naturaliserat vad som snarare 
bör förstås som bundet till ett specifikt sammanhang.155 Diagnoser 
och klassificeringar som antas beskriva människors naturliga eller 
onaturliga sexualitet visar sig, enligt Foucault, vara betingat av en 
viss uppfattning, nämligen den som tjänar maktens intresse. Vad vi 
närmar oss är Foucaults maktanalys, som enligt honom själv är en 
central drivkraft bakom arbetet med sexualitetens historia.156  

Vad är då makt, enligt Foucault? Jo, ”between every point of a 
social body” föreligger maktrelationer.157 Makt kan således förstås 
som ett kraftfält i allt mellanmänskligt samspel. Vem som har makt 
eller inte avgörs av situationen. Vad som också hör till Foucaults 
maktanalys är en samhälls- eller politisk teori, där en hierarkisk 
ordning mellan folk och dess ledare förutsätts. Det finns således 
skäl att förstå makt också i bestämd och singular form. Makten, i 
det senare avseendet, står också i tydlig förbindelse till den makt 
som rör sig mellan människor. 

                                                 
154 ”..power created sexuality as a device to say no to sex.” Foucault, Michel: 
Power/ Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Gordon, 
Colin (red.)Prentice Hall, Essex 1980, s.190. 
155 Sawicki, Jana: ”Foucault´s Pleasures: Desexualizing Queer Politics” i Taylor, 
Dianna & Vintges, Karen (red.): Feminism and the Final Foucault. University of 
Illinios Press, Urbana and Chicago 2004, s.169. 
156 Foucault, Michel: Power/Knowledge, s. 187. 
157 Foucault, Michel: aa, s.187. 
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Between every point of a social body (...) there exist relations of 
power which are not purely and simply a projection of the sover-
eign´s great power over the individual; they are rather the concrete, 
changing soil in which the sovereign´s power is grounded, the 
conditions which make it possible for it to function.158  

Var och en kan sägas förvalta och upprätthålla själva den hegemo-
niska makten, samtidigt som den senare är beroende av hur makten 
tar form i alla slags relationer. Vad som är centralt i Foucaults 
maktanalys är maktens rörliga karaktär, samt förbindelsen mellan 
de båda aspekterna av makt. När Foucault visar hur vissa normer 
kring sexuellt beteende efterhand normaliseras, så sker det genom 
att makten reproducerar dessa normer. Människor uppbär således, 
enligt Foucault ett gemensamt ansvar för att normer och avvikelser 
på sexualitetens område består.  

En central drivkraft bakom sexualitetens uppkomst är vad Fou-
cault kallar ”makt över livet”, biomakt.159 Den tar sig uttryck i vil-
jan att kontrollera kroppar och befolkningstillväxten. Kontrollen av 
kroppar handlar om att under industrialiseringens och kapitalis-
mens framväxt maximera människors fysiska kapacitet att arbeta. 
Att reglera befolkningstillväxten hör, menar Foucault samman med 
att normalisera ett visst slags sexuellt beteende och därmed en spe-
cifik sorts sexualitet. Vad Foucault visar är hur biomakten ställer 
upp normer och ideal varifrån uppfattningar om sexualitet konstru-
eras. Vad som antas normalt blir det som gynnar maktens intresse, 
det vill säga makten över livet. En naturlig heterosexualitet, skarpt 
åtskild från homosexualitet, skapas.  

Uppfattningen att sexualitet är något som konstrueras och un-
derordnas ett specifikt ideal förvaltas av fler teoretiker. Judith But-
ler menar och problematiserar att det finns en norm som genomsy-
rar hur vi förstår såväl sexualitet som kön, och det är heterosexuali-
teten.160 Det medför att kön och sexuellt begär skapas utifrån två, 
med nödvändighet, motsatta poler. Vad Butler tydliggör är hur 
också uppfattningar om kön skapas och upprätthålls tillsammans 

                                                 
158 Foucault, Michel: aa, s.187.  
159 Foucault, Michel: “Viljan att veta” i Sexualitetens historia, Band 1, s.140.  
160 Butler, Judith: Gender Trouble, s.30f. 
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med sexualiteten.161 Att könen antas vara två och varandras motsat-
ser hör ytterst samman med den heterosexuella normen.  

Vad Foucault och Butler visar är vikten av att uppmärksamma 
hur sexualitet konstrueras och uppfattas samt att också det som ter 
sig naturligt eller kroppsligt i själva verket är uttryck för idéer och 
skapade föreställningar. Centrala tänkare i kristen tradition har 
argumenterat för det sexuella begärets skadlighet, och för fort-
plantningens legitimerande funktion. Efterhand har också kristna 
sexualetiker modifierat talet om sexualitet, även om heterosexuali-
teten ofta anges som ett naturgivet mönster. Det senare gör att sex-
ualetiska normer om sexuella handlingar och relationer underord-
nas föreställningen om att heterosexualitet är norm och allt annat 
avvikande.  

Att uppmärksamma, analysera och kritisera kristen sexualetik 
innebär med nödvändighet en skärskådan av hur sexualitet uppfat-
tas. Antas sexualiteten vara socialt konstruerad eller betingad av en 
essens? Hur uppfattas sexualitetens koppling till kön?  

Carter Heyward gör en distinktion mellan en essentialistisk för-
ståelse av sexualitet och en historisk.162 För att illustrera vad jag 
avser med det förra ska jag låna den definition som Heyward gör. 
Heyward i sin tur citerar historikern Jeffrey Weeks:  

In an appreciative but unapologetic critique of such sexologists as 
Havelock Ellis, Jeffrey Weeks charges, ”Possibly the most potent 
of their legacies is what is now generally known as ‘sexually es-
sentialism.’” Weeks is referring to “ways of thinking which reduce 
a phenomenon to a presupposed essence – the ‘specific being,’ 
‘what a thing is,’ ‘nature, character, substance, absolute being’ - 
which seeks to explain complex forms by means of an identifying 
inner force or truth.163 

Till skillnad från Heyward använder jag termen konstruktivism 
som motsats till essentialism.  

                                                 
161 Det här är emellertid något som Michel Foucault bortser ifrån och därför kriti-
seras för. Se t.ex McNay, Lois: Foucault and Feminism.  
162 Heyward, Carter: “Notes on Historical Grounding”, s.11.  
163 Heyward, Carter: aa, s.11. Jeffrey Weeks är citerad ur Weeks, Jeffrey: Sexuali-
ty and Its Discontents: Meaning, Myths and Modern Sexualities. Routledge, Lon-
don 1985. 
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En ren relation utifrån ett reflexivt jag 
Anthony Giddens är en av vår tids största samhällsteoretiker. Iden-
titet, individuell liksom institutionell reflexivitet och social om-
vandling är teman som återkommer när han karakteriserar moder-
niteten.164 Grunden i Giddens analys av samlevnad och intimitet är 
den rena relationen (the pure relationship).165 Det är en relation där 
de inblandade parterna själva förhandlar och bestämmer villkoren 
för relationen. Det finns ingen yttre form att utgå från utan relatio-
nen fortlever så länge parterna önskar. Giddens visar hur den rena 
relationen är en konsekvens av historiska förändringar men han 
tycks också argumentera för att det finns skäl att förstå den som ett 
samlevnadsideal att eftersträva.166  

Giddens menar att det är först under tidig modernitet som äkten-
skap förenas med en idé om kärlek, till skillnad från tidigare en 
fråga om ekonomisk överenskommelse. Kärlek med sexuell attrak-
tion, passionerad kärlek, hör i första hand hemma utanför äkten-
skapet, och ses följaktligen efterhand som alltmer problematiskt. 
Vad som händer är att ett romantiskt kärleksideal förenar kärlek 
och sexuell attraktion med äktenskapet. Ett nytt kärleksideal är fött 
och, menar Giddens, en central förutsättning och kontext är kris-
tendomen. 

Specific to Europe was the emergence of ideals of love closely 
connected to the moral values of Christianity. The precept that one 
should devote oneself to God in order to know him, and that 
through this process self-knowledge is achieved, became part of a 
mystical unity between man and woman. The temporary idealisa-
tion of the other typical of passionate love here was joined to a 
more permanent involvement with the love object; and a certain 
reflexivity was already present even at an early date.167  

                                                 
164 Bryant, Christopher G.A & Jary, David: ”The Body, Self-identity and Social 
Transformation” i Bryant, Christopher G.A & Jary, David(red.): The Contempo-
rary Giddens. Social Theory in a Globalizing Age. Palgrave, Hampshire 2001. 
165 Giddens, Anthony: The Transformation of Intimacy, s.58. För översättning av 
centrala begrepp följer jag Mats Söderlinds översättning i Giddens, Anthony: 
Intimitetens omvandling. Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället. 
Nya Doxa, Nora 1995. 
166 Giddens, Anthony: The Transformation of Intimacy, s.188f.  
167 Giddens, Anthony: aa, s.39. 
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Då den romantiska kärleken sammanfaller med idealiseringen av 
såväl hemmet som moderskapet blir konsekvenserna som mest 
tydliga för kvinnor. Det är kvinnor som står för och ansvarar för 
känslorna. Det är också, påpekar Giddens, primärt kvinnor som har 
i uppgift att söka den rätte, det vill säga sin motsats, för att därige-
nom uppnå självförverkligande. För männen förblir den menings-
bärande uppgiften utanför hemmet och äktenskapet.168 Det är följ-
aktligen rimligt att säga att kärleken, med sökandet, idealiseringen 
och engagemanget blir kvinnornas gebit. Så långt har vi då de hi-
storiska förutsättningarna för den rena relationen. 

Vad som nämligen, i vår tid, håller på att ske är att själva sö-
kandet ändrar riktning. Kvinnor tycks inte lika entydigt sträva efter 
den äktenskapligt givna rollen som hustru och mor.169 Numera ef-
tersträvas alltmer en speciell relation, präglad av inte romantisk 
och ensidig, men väl jämlik, ömsesidig och därigenom sammanflö-
dande kärlek. 

Den här förändringen hör givetvis samman med en rad faktorer. 
En sådan faktor är vad Giddens förstår som centralt och konstitue-
rande för senmoderniteten, nämligen att traditioner med tillhörande 
livsmönster alltmer försvagas.170 Det är i ljuset av traditioners sva-
gare förankring i människors liv som Giddens teori om självreflex-
ivitet blir begripligt. Vad det handlar om är att varje människa i 
högre grad skapar sig själv, genom de liv de väljer att leva.171 Den 
romantiska kärleken innehåller frö till det, såg vi, i kopplingen 
mellan engagemang i en annan och ökad självkännedom.  

Ytterligare en central faktor till den rena relationens framväxt är 
en annan konsekvens av traditioners försvagning och det inom 
ramen för sexualiteten. Giddens menar att i takt med att traditioner 
förlorar mark, så försvinner också vissa föreställningar om naturen-

                                                 
168 Giddens, Anthony: aa, s.57. 
169 Giddens, Anthony: aa, s.56f. 
170 Giddens, Anthony: The Consequences of Modernity. Stanford University Press, 
Stanford 1990, s.4ff. 
171 Lynn Jamieson påpekar att Giddens skiljer sig från andra samhällsteoretiker i 
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lig sexualitet.172 Tillsammans med en ökad teknologisering och 
medicinering för att såväl stimulera som förhindra graviditeter 
innebär det en betydande sexuell revolution. Vad Giddens kallar 
”plastisk sexualitet” ger framför allt två stora konsekvenser: kvin-
nors sexuella frigörelse och homosexualitetens uppgång.173 Den 
heterosexuella normen med mäns aktiva roll och kvinnors motta-
gande försvagas då kvinnor med hjälp av inte minst preventivme-
del får en ökad sexuell frihet. Det här gör, menar Giddens, att 
kvinnor efterhand ställer krav och har andra förväntningar på de 
sexuella relationer som de ingår. Vad Giddens indikerar är att den 
sexuella aspekten utav en relation är avgörande, och till och med 
kan bestämma relationens fortlevnad. Sexualitet blir alltmer varje 
individs egendom och ytterligare en del i konstruerandet av det 
egna självet. Den plastiska sexualiteten kommer, förutspår Gid-
dens, att leda till att heterosexualiteten mister sin hegemoniska 
ställning. Vad vi åtminstone kan konstatera är att skillnader mellan 
sär- och samkönade relationer minskar, då barn kan vara ett möjligt 
val inom ramen för båda.  

Framväxten av den rena relationen har med vissa stråk i den 
romantiska kärleken att göra och med den plastiska sexualiteten. 
Vad är det då som konstituerar den rena relationen? En viktig 
aspekt är frånvaro av yttre ramar. Relationen bestäms av sitt inne-
håll snarare än sin form, och det avgörande för relationens existens 
är parternas vilja att bida i den. Vad nutida människor vill ha är, 
förutom sexuell tillfredsställelse, en känslomässig kommunikation 
om än med bibehållen autonomi. Vad det handlar om är vad Lynn 
Jamieson kallar ”disclosing intimacy”, med vilket hon avser ”a 
process of two or more people mutually sustaining deep knowing 
and understanding, through talking and listening, sharing thoughts, 
showing feelings”.174 Det är således fråga om att dela med sig av 
det självreflexiva arbetet och vara beredd att sätta ord på känslor 
och erfarenheter. För kvinnors del är det samma typ av känslomäs-
                                                 
172 Giddens menar att till moderniteten hör en ”socialisering av den naturliga 
världen”. Giddens, Anthony: Modernity and Self- Identity. Self and Society in the 
Late Modern Age. Polity Press, Cambridge 1991, s.219f. 
173 Giddens, Anthony: The Transformation of Intimacy, s.28. 
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sig intimitet som grundläggs redan i den tidiga moderniteten. Det 
finns således upparbetade roller för kvinnor att förhålla sig till. De 
kan sägas ha ett försprång medan många män har svårare för den 
slags kommunikation som den sammanflödande kärleken fordrar.  

Ideal på väg att bli verklighet 
Hur ska vi då förstå Giddens tal om den rena relationen? Är det en 
bild av vår tids intimitet, eller är det snarare ett ideal som bör efter-
strävas? Ja, svaret måste närmast vara både och. Å ena sidan argu-
menterar Giddens för att faktorer som med nödvändighet omskapar 
intimiteten är för handen redan nu. Det gäller traditioners svagare 
inflytande över människors livsval, plastisk sexualitet och en ökad 
jämlikhet mellan könen. Å andra sidan visar Giddens att mycket 
kvarstår innan nutida relationer kan anses som rena. Det handlar 
om flertalet mäns oförmåga att känslomässigt jämlikt förhålla sig 
till en partner med konsekvenser för det sexuella samspelet.175 Gid-
dens för en lång diskussion om hur modernitetens betoning och 
idealisering av moderskapet skapar psykologiska hinder för många 
män att utveckla jämlika sexuella relationer till kvinnor. Det finns 
en tendens att flertalet män har svårt att förena sin sexualitet med 
just intimitet och självreflexivitet. Ett annat hinder till intimitetens 
omvandling är att den moderna uppfattningen att könen ska 
komplettera varandra och att könsskillnader är av godo, i viss grad 
lever kvar.176 

Det finns anledning att uppfatta Giddens teori om den rena rela-
tionen som delvis men inte fullkomligt förverkligad. Det här har 
betydelse inte minst då feministiska kritiker problematiserar Gid-
dens antagande om att jämlikhet mellan könen råder. Lynn Jamie-
son, som delvis följer Giddens slutsatser, menar att det finns empi-
riskt stöd för att intimitet fortfarande i hög grad förenas med ojäm-
likhet.177 Det finns enligt henne inte skäl att stämma in i Giddens 
optimistiska analys, då han alltför lättvindligt bortser från relatio-
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ners verkliga brister. Det finns givetvis anledning att diskutera i 
vilken grad nutida relationer kan sägas vara mer jämlika än tidiga-
re. Men jag menar att kritiken mot Giddens bygger på att han ser 
den rena relationen som ett helt igenom förverkligat ideal. Något 
som inte är fallet, snarare visar han att hinder kvarstår, och inte 
minst jämlikhetens förverkligande. Han nämner både idémässiga 
och strukturella problem. Däremot argumenterar Giddens för att 
kvinnors ställning har förändrats, och att plastisk sexualitet och en 
ökad individualisering skapar förändrade förutsättningar för intimi-
teten. Äktenskapet med den romantiska kärleken kan inte längre 
förstås som suveränt samlevnadsideal.  

Kristen sexualetik har i mycket fokuserat ett samlevnadsideal, 
vid sidan av celibatet, och det är just det monogama, livslånga 
äktenskapet mellan två personer av motsatt kön. Vad Giddens ka-
rakteriserar som romantisk kärlek, där kärlek och äktenskap för-
enar två motsatser och som har sin storhetstid under moderniteten 
är förstås ett ideal som motsvarar den kristna sexualetikens. När 
relationer istället blir rena, definieras av sitt innehåll snarare än sin 
form och inte längre bygger på motsatser så utmanas utan tvekan 
det kristna samlevnadsidealet. Giddens visar hur relationer snarare 
bygger på engagemang och vilja hos de berörda snarare än på utan-
förstående traditionsburna ideal. Det centrala blir innehållsliga 
faktorer såsom känslomässigt utbyte kombinerat med sexuell till-
fredsställelse. Relationens innehåll kan sägas vara mer avgörande 
än vilken yttre form relationen intar. Huruvida relationen är hetero-
sexuell, monogam och grundar sig på livslånga löften är inte längre 
utslagsgivande. Vad Giddens snarare indikerar är att det är en av 
kvarvarande rester från moderniteten som intimitetens omvandling 
har att föra kamp mot. Viktigt är också att Giddens betonar att rena 
relationer möjliggör för en ökad grad av jämlikhet mellan könen.  

Vid sidan av grundläggande antagande om sexualitet, så märks 
här en annan central utmaning för kristen sexualetik och det är 
frågan om vad som kan sägas känneteckna rätt samlevnad. Vad gör 
en sexuell relation mellan människor god? Hittills har vi sett hur 
det heterosexuella, och livslånga äktenskapet har uppfattats som ett 
suveränt samlevnadsideal för kristna sexualetiker. Är det ett rimligt 
och önskvärt ideal, värt att försvara? Kan det modifieras? Eller är 
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det snarare specifika innehållsliga värden som avgör huruvida en 
relation är moraliskt godtagbar? Giddens visar vad som konstitue-
rar en ren relation, utmaningen för kristen sexualetik blir att identi-
fiera och argumentera för vad som är rätt samlevnad.  

Innehållsliga kriterier för kritik och konstruktion 
En godtagbar sexualetik 
Det här kapitlet syftar till att ange vad jag anser vara förutsättning-
ar för en godtagbar sexualetik. Jag har tydliggjort en feministteolo-
gisk utgångspunkt bland annat i en könsteoretisk och kunskapsteo-
retisk diskussion. Därmed har jag också visat på nödvändigheten 
av att i en sexualetisk diskussion tillgodogöra sig kunskap och 
teorier från ett bredare fält än det strikt teologiska. Michel Fouca-
ults teorier om hur sexualitet konstrueras liksom normaliseras ut-
ifrån specifika intressen i ett historiskt och socialt sammanhang är 
nödvändiga att förhålla sig till i en sexualetik. Likaså bidrar An-
thony Giddens med väsentliga insikter om hur en mängd faktorer 
både har ändrat karaktär på och skapat nya förutsättningar för sam-
levnad. För att möjliggöra för såväl den kritiska som konstruktiva 
teologiska uppgiften så ska jag i det följande identifiera fyra inne-
hållsliga kriterier.  

I inledningen angavs två formella kriterier: ett konsistenskriteri-
um och ett erfarenhetskriterium. De formella kriterierna har sin 
grund i generella vetenskapsteoretiska överväganden och avser 
därmed bedömning av alla slags normativa etiska modeller. För att 
emellertid än mer specificera den kritiska diskussion, ämnar jag 
med utgångspunkt i min teoretiska position, formulera ett antal 
innehållsbaserade kriterier. De utgår från den feministiska teologin 
samt från teoretiska aspekter hämtade från Michel Foucault och 
Anthony Giddens. De innehållsliga kriterierna ger också en ram till 
avhandlingens konstruktiva bidrag, nämligen vad som känneteck-
nar en godtagbar feministisk och kristen sexualetik. Feministteolo-
gin samt Foucault bidrar med värde-, köns- och sexualteoretiska 
insikter av ofrånkomlig karaktär för en nutida sexualetisk reflek-
tion. I och med de innehållsbaserade kriterierna så hävdar jag att en 
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godtagbar modell för en kristen och feministisk sexualetik i sin 
argumentation bör vara medveten om och ta hänsyn till samma 
insikter. Giddens studie över intimitetens omvandling kan sägas 
konkretisera det jag förstår som mänskliga erfarenheter av sexuali-
tet och samlevnad i en senmodern västerländsk kontext. Giddens 
studie kan därför sägas relatera till såväl de formella (erfarenhets-
kriteriet) som de innehållsrelaterade kriterierna. I den kritiska dis-
kussionen kommer jag att utgå från såväl de formella som de inne-
hållsbaserade kriterierna.  

I diskussionen om kön avvisades en stark essentialism till för-
mån för en konstruktivistisk könsteori. Kön konstrueras och det 
olika från en tid till en annan. Jag har visat hur det finns skäl att 
lämna distinktionen mellan kön och genus, för att istället uteslu-
tande tala i termer av kön. Kön är något som konstrueras. Jag hän-
visar emellertid till Toril Moi och det kroppsbegrepp hon hämtar 
från Simone de Beauvoir. Att förstå kroppen som situation förhind-
rar att kroppsliga förutsättningar förnekas i en konstruktivistisk 
könsteori. Därtill har jag med hänvisning till Diana Fuss och Ulla 
Holm visat att en nyansering av vad som avses med essens är nöd-
vändig. Av strategiska skäl kan det vara avgörande att i en feminis-
tisk analys och kritik försvara antaganden om en svag essens. Det 
första innehållsliga kriteriet lyder en sexualetik bör omfatta en 
modifierad konstruktivistisk könsteori.  

Kön konstrueras i nära samband med normer och ideal i ett 
sammanhang. Men inte bara kön hör samman med en kontext, 
också subjektet och därför den teologiska kunskapen har en nöd-
vändig koppling till en kontext. Det utgör en central insikt inom 
feministisk teologi och därför en viktig drivkraft för det feministte-
ologiska kritiska och konstruktiva arbetet. En kontext kan bestå av 
såväl teoretiska ställningstaganden, specifika erfarenheter som 
religiösa och ideologiska traditioner. Varje anspråk på att kunna stå 
utanför sin specifika kontext och istället utgå från erfarenheter i en 
allmän bemärkelse bör avvisas. Detta därför att historien har visat 
hur det bakom det till synes neutrala eller allmängiltiga döljs en 
specifik utgångspunkt. Istället bör den bakomliggande utgångs-
punkten exponeras i kritiken liksom i det egna konstruktiva arbetet. 
Till det hör både möjligheten och skyldigheten att förhålla sig till 
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och ansvara för tolkningen av den egna kontexten med tillhörande 
tradition och teologiska förutsättningar. Det andra kriteriet lyder 
därför en sexualetik bör vara kontextuell, i kunskapsteoretisk be-
märkelse, och därtill inta en medveten reflekterande hållning 
visavi den egna kontexten.   

En viktig slutsats från Michel Foucaults arbete om sexualitetens 
historia är hur det som anses naturligt och normalt i en kontext kan 
antas som naturvidrigt och stridande mot all normalitet i en annan. 
Han visar istället på hur normer har skapats och skapas i olika tider 
och sammanhang. Det som antas vara normalt eller naturligt och 
därmed tillbörligt gällande sexuella handlingar och relationer har 
också ett distinkt samband med vad som ligger i maktens intresse. 
Med stöd i Foucaults arbete finns det anledning att ifrågasätta an-
taganden om en sann, äkta eller naturlig sexualitet i det jag kallar 
en essentialistisk förståelse av sexualitet. En central tes i Foucaults 
arbete är hur vetenskapen under 1800-talet skapar ett sexuellt ideal, 
nämligen heterosexualitet. Till idealet hör två åtskilda och motsat-
ta, om än för helheten nödvändiga kategorier: kvinnlig respektive 
manlig sexualitet. Män och kvinnor har varsitt distinkt sätt att vara 
sexuell på, lika naturligt som heterosexualiteten. Många feminis-
tiska teoretiker uppmärksammar och problematiserar hur samma 
uppdelning ger konsekvenser långt utanför den sexuella sfären: 
Isärhållandet befäster en över – och underordning mellan könen. 
Allt underbyggs med antaganden om natur och normalitet. Därmed 
fastställs också en tydlig onaturlig avvikelse i samkönad sexualitet. 
En sexualetik bör innehålla en medveten reflektion över hur sexua-
litet har uppfattats olika i skilda kulturer samt därmed avvisa an-
taganden om en essentiellt betingad sexualitet. Därtill bör en sexu-
aletik identifiera och kritiskt förhålla sig till föreställningar om 
sexualitet. Ett centralt ideal att uppmärksamma är heterosexuali-
tet. 

Det sista innehållsrelaterade kriteriet knyter an till Anthony 
Giddens rena relation. Den rena relationen förutsätter inte olikhe-
ter, utan bygger snarare på en förmåga att ömsesidigt dela sitt liv 
med en annan. Det här skiljer den rena relationen från tidigare ideal 
för samlevnad då sökandet efter sin motsats i den romantiska kär-
leken stod i fokus. Alltmer viktigt understryker Giddens är istället 
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strävan efter en speciell relation med sammanflödande kärlek. Av-
görande för en relation är den innehållsliga kvalitén och inte att en 
på förhand given form ingås. Det här utgör en viktig skillnad visavi 
hur kristen sexualetik traditionellt har betonat den äktenskapliga 
formens avgörande betydelse för en relation. Vad Giddens i själva 
verket visar är att det är innehållet i sig som avgör huruvida rela-
tionen består. Det medför att en diskussion om rätt samlevnad som 
gör anspråk på att utgå från mänsklig erfarenhet bör relatera till 
innehållsliga aspekter i en relation. Vare sig en specifik form, så-
som äktenskap förordas eller inte så bör argumenten relatera till 
relationens innehållsliga sida. Därmed inte sagt att formen för en 
relation är irrelevant eller saknar betydelse för de berörda, men 
Giddens studie visar att innehållet i högre grad har en avgörande 
betydelse för huruvida en relation står sig eller inte. Med det följer 
i sin tur att den normativa samlevnadsdiskussionen bör ske med en 
medvetenhet om förskjutningen i mellanmänskliga relationer från 
form till innehåll. En sexualetik bör primärt utgå från och förhålla 
sig till samlevnadens innehållsliga aspekter.  

De fyra nämnda kriterierna återkommer i kritiken av de analyse-
rade modellerna för kristen sexualetik. Vad som nu stundar är ana-
lys av den första modellen för kristen sexualetik. Det är den femi-
nistiska och romersk-katolska teologen Lisa Sowle Cahills sexual-
etik.  
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2. Naturligt med biblisk udd 

Det är inte alldeles okontroversiellt att förena en feministisk över-
tygelse med hänvisningar till kropp och biologi. Lisa Sowle Cahill 
gör det och menar att människors kroppar ger viktiga insikter om 
vad som kännetecknar ett gott mänskligt liv. Inte bara det: tack 
vare kroppen är det också möjligt att sluta sig till hur sexualitet bör 
förstås och vad som är rätt samlevnad.  

Cahill som är romersk-katolsk teolog och etiker argumenterar 
teleologiskt för sina sexualetiska slutsatser. Det finns en inneboen-
de ändamålsenlighet i mänskligt liv, och inte minst genom att ob-
servera erfarenheter är det möjligt att härleda vad som är gott för 
människor. Enligt Cahill är det avgörande att ta fasta på den här 
radikala utmaningen i aristotelisk-thomistisk tradition, även om 
flera romersk-katolska teologer har missat eller undvikit samma 
utmaning. Det senare gäller inte minst i föreställningar om kvin-
nors liv och sexualitet, där kvinnors erfarenheter i alltför liten ut-
sträckning beaktas. Tack vare iakttagande av mänsklig erfarenhet 
kan Cahill konstatera inte bara vad sexualitet är, utan också vad 
som kännetecknar en ideal form av samlevnad.  

Utöver teleologiska slutsatser om vad som kännetecknar ett gott 
mänskligt liv, studerar Cahill bibeln och identifierar där en grund-
norm i solidaritet och empati. I och med bibelns berättelser fram-
kommer nya och fler erfarenheter av Guds närvaro i världen. Det 
finns, understryker därmed Cahill, fler källor till kristen teologi och 
etik. 

I det här kapitlet ska Cahills sexualetik analyseras tillsammans 
med det som utgör hennes teologiska, etiska samt könsteoretiska 
position.   
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Teologisk och etisk position 

En naturrättslig etiker 
Lisa Cahill står i en naturrättslig tradition och i Sex, Gender and 
Christian Ethics argumenterar hon för en aristotelisk-thomistisk 
tradition och vinsten i att kunna hävda den kristna etikens grund i 
förnuftet.178 Hennes udd är riktad framför allt mot etiker och teolo-
ger som ifrågasätter att kristen etik kan begripas oberoende av tro 
och sammanhang. Cahill menar tvärtom att det är nödvändigt att 
kunna visa hur värden och normer kan delas av människor över 
gränser för religion och kultur. Med utgångspunkt i Aristoteles och 
Thomas av Aquino så menar hon sig ha stöd för att förnuftet och 
mänsklig erfarenhet ger kännedom om det goda för människor.  

What is most important to a feminist and intercultural retrieval of 
Aquinas (and Aristotle) is his openness to an inductive objectivity 
and realism, perhaps better phrased today in terms of shared fram-
ing experiences and moral common ground, than of moral ‘univer-
sals’. While Thomas Aquinas certainly differs from Aristotle in the 
theological context he establishes for his ethics, he agrees that 
moral insight into human goods and excellences, and into the obli-
gations they establish, is in a basic way available to human wis-
dom.179 

Av vad vi hittills kan se så finns det ingen anledning att ifrågasätta 
ett antagande om att Cahill, i likhet med sin romersk-katolska tra-
dition, grundar etiken i ett naturrättsligt och därmed förnufts- och 
erfarenhetsbaserat resonemang.  

Men ett närmare studium av Cahills texter visar att erfarenheter 
långt ifrån lämnas oemotsagda. Hon säger sig arbeta utifrån flera 
källor, utöver erfarenheter, i sitt etiska arbete och hänvisar till bi-
beln, kristen tradition, vetenskap och filosofiska överväganden.180 
Det skulle kunna tolkas som att såväl förnuft som uppenbarelse 
ligger till grund för hennes arbete. Men det faktum att hon därtill 

                                                 
178 Cahill, Lisa Sowle: Sex, Gender and Christian Ethics, s.69. 
179 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.54. 
180 Cahill, Lisa Sowle: Family, s.xiii. 
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understryker hur kristen etik kan vara begriplig oberoende av reli-
giös tillhörighet skapar oklarheter kring uppenbarelsens plats. Är 
det så att bibeln och kristen tradition endast bekräftar det förnuftet 
redan indikerar? En uppfattning som hon i så fall delar med andra 
romersk-katolska etiker.181 Cahill menar att det är möjligt att ur 
bibeln och framför allt Nya testamentet härleda en norm för 
mänskligt liv. Normen, att vara empatisk och solidarisk, har sitt 
ursprung i Jesu förkunnelse och ”a new experience of the divine 
presence in history, an experience which transforms human rela-
tionships”.182 Den nytestamentliga normen hör samman med en 
förändring som infaller i och med inkarnationen. Bibeln förefaller, 
enligt Cahill tillföra något nytt och det utöver vad förnuftet visar. 
Bibeln, inte bara bekräftar det förnuftet lär, utan förmedlar en egen 
norm. Det här ger anledning att konstatera att både förnuft och 
uppenbarelse är nödvändigt för Cahill då hon identifierar en kristen 
etik. Hennes etik bör karakteriseras som en teologisk anknytnings-
etik. Vi får emellertid anta att vad uppenbarelsen visar inte strider 
mot förnuftet.  

Den romersk-katolska etikern Jean Porter visar hur Cahill är i 
gott sällskap. Porter argumenterar för att läran om den naturliga 
lagen för Thomas av Aquino och andra skolastiker uppfattades som 
en teologisk lära.183 Porter menar att antaganden om att naturrätt 
och förnuft står i kontrast till den kristna uppenbarelsen är en mo-
dern uppfattning, och att Thomas arbete tydligt uppvisar en dialek-
tik mellan bibliska, traditionsförankrade och naturrättsliga hänvis-
ningar.184 Det gjorde emellertid inte skolastikernas ambition mindre 
universell. När Cahill söker kombinera förnuft med uppenbarelse, 
och ett universellt anspråk med en kontextuell utgångspunkt står 
hon, åtminstone enligt Porter i Thomas efterföljd. För Cahill är, 
som vi såg, just den thomistiska traditionen vägen vidare för kris-
ten etik.  

                                                 
181 Se t.ex. Schüller, Bruno: Wholly Human. Essays on the Theory of and Lan-
guage of Morality. Gill and Macmillan, Dublin 1986. 
182 Cahill, Lisa Sowle: Sex, Gender and Christian Ethics, s.121. 
183 Porter, Jean: Natural and Divine Law. Reclaiming the Tradition for Christian 
Ethics. Saint Paul University Series in Ethics, Novalis, Ottawa 1999.  
184 Porter, Jean: aa, s.140. 
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För att än mer förstå vad Cahill gör när hon drar etiska slutsatser 
ur såväl förnuft som uppenbarelse behöver vi undersöka vad hon 
menar med å ena sidan förnuft och särskilt erfarenheter och å andra 
sidan bibel och tradition.  

Förnuft och erfarenhet 
Det finns en omfattande kritik av uppfattningar om förnuftet som 
abstrakt och ahistoriskt, inte minst från feministiska teoretiker.185 
Då uteslutande rationella överväganden antas ligga till grund för 
värden och normer så blir arbetet fram till dessa likaledes abstrakt 
och teoretiskt, lyder en slags kritik.186 Cahill förefaller vara medve-
ten om kritiken då hon konstaterar:”better phrased today in terms 
of shared framing experiences and moral common ground, than of 
moral ’universals’”. Vad det för henne handlar om är att visa hur 
hon utgår från levd erfarenhet och inte rationella överväganden 
utan förankring i mänskligt liv. Det är också vad hon förstår som 
en central insikt ifrån thomistisk tradition. 187 

I sin Women and Sexuality visar hon hur en ovilja att ta thomis-
tisk tradition och metod på allvar leder bort ifrån mänsklig erfaren-
het. Kritiken där är riktad mot romersk-katolsk sexualetik och 
framför allt påvliga uppfattningar om kvinnors sexualitet. Det för-
blir hos Cahill ett återkommande exempel på hur avsaknad av erfa-
renhetsförankring kan leda till klandervärda slutsatser. 188 Exemplet 
visar hur en oförmåga eller ovilja att beakta empiriska studier leder 
till bristande kunskap och därmed ofullständiga normativa slutsat-
ser. Vad som underförstås är att erfarenheter är en viktig källa till 
moralisk insikt.   

                                                 
185 Se t.ex Porter, Jean: Nature As Reason; Davaney, Shelia Greeve: Pragmatic 
Historicism. A Theology for the Twenty-First Century. State University of New 
York Press, Albany 2000; Jaggar, Alison M: “Ethics Naturalized. Feminism´s 
contribution to Moral Epistemology”.  
186 Den feministiska etikern Ina Praetorius visar på likheter mellan en feministisk 
kritik och postmodern kritik av modernitetens ideal. Praetorius, Ina: Essays in 
Feminist Ethics. Peeters, Leuven 1995, s.31ff. 
187 Cahill Lisa Sowle: Sex, Gender and Christian Ethics, s.54. 
188 Cahill, Lisa Sowle: Women and Sexuality. The Madeleva Lecture in Spiritual-
ity, Paulist Press, New York 1992, s.54. 
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Kritiken mot påvliga antaganden om kvinnors sexualitet visar 
vad hon finner vara övertygande studier av kvinnors erfarenheter. 
Hon konstaterar också att motsvarande erfarenheter förblir oupp-
märksammade i de påvliga resonemangen. Cahills slutsats får antas 
vara att om en större medvetenhet om kvinnors liv vore för handen 
så skulle också kyrkans sexuallära se annorlunda ut. Men vad Ca-
hill också gör är att hon påtalar vikten av att tolka erfarenheter och 
förhålla sig till mänskligt liv. Det kan ju vara så att erfarenheter bör 
problematiseras och att inte allt som upplevs som gott är gott. Där-
för räcker det inte att hänvisa till erfarenheter. Dessa måste också 
rannsakas och prövas.    

It must be remembered that even empirical ’data’ are organized 
and interpreted with the help of categories that are themselves not 
wholly ‘valuefree’. The decisive question for Christian ethics is 
which ‘naturally’ occurring and even functionally ‘healthy’ facts, 
states, and relations also represent moral ideals.189 

En skiljelinje mellan hennes slutsatser och romersk-katolska kyr-
kans skulle lika gärna kunna förstås som en skillnad i filosofiska 
ideal. Det behöver inte vara så att kyrkans företrädare har missat de 
empiriska studier som Cahill har observerat, utan de kan ha valts 
bort medvetet eller omedvetet då de inte stödde vedertagna upp-
fattningar om kvinnor. 

Vad vi då måste konstatera är att det finns ett betydande sam-
band, också hos Cahill, mellan erfarenheter och mer förnuftsbase-
rade eller filosofiska grundantaganden. De erfarenheter som Cahill 
säger sig utgå ifrån är både tolkade utifrån och rannsakade i ljuset 
av hennes filosofiska ideal. När Cahill påvisar studier av kvinnors 
erfarenheter i sin kritik av romersk-katolsk sexualetik, så kan antas 
att studierna anses övertygande då de överensstämmer med hennes 
filosofiska ideal om mänsklig erfarenhet.  

Konstateras kan därför att filosofiska överväganden kring 
mänskligt liv, det vill säga förnuft, blir oerhört centrala också i 
Cahills sexualetik. Hon menar sig utgå från levd erfarenhet men 

                                                 
189 Cahill, Lisa Sowle: Between the Sexes. Foundations for a Christian Ethics of 
Sexuality. Fortress Press, Philadelphia 1987, s.147f. 
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frågan är i vilken grad hon, med utgångspunkt i sina filosofiska 
ideal om mänskligt liv, anser den ”represent moral ideals”. Innan vi 
kommer in på Cahills normativa teori så ska hennes användning av 
bibel och kristen tradition analyseras.  

Bibel och kristen tradition 
Både bibel och tradition har en betydelsefull ställning i Cahills 
etik: I bibeln identifieras en grundnorm som återkommer i den 
normativa teorin, och tack vare thomistisk tradition så får Cahill 
redskap att både legitimera betydelsen av konkret erfarenhet och 
uppfattningen att det finns gemensamma värden. Genom att hänvi-
sa till thomistisk tradition så uppbär Cahill också redskap för att 
kritisera sin egen romersk-katolska kyrka.  

Bibeln är en av fler källor som Cahill använder sig av i sin etik. 
Eftersom hon med hänvisning till James Gustafson betonar att 
källorna har en ömsesidigt tolkande funktion så finns insikter från 
erfarenheter och förnuft liksom kristen tradition med när hon arbe-
tar med bibeltexter.190 Som redan klargjorts så identifierar Cahill en 
norm i bibeln.191 Normen utgår från ”a new experience of the divi-
ne presence in history”, det hon också kallar Jesu förkunnelse om 
Guds rike. Det radikala i Jesu budskap kommer tydligt till uttryck i 
Bergspredikan, och handlar om betydelsen av solidaritet och empa-
ti.192 Att det här är centralt och utgör en ”core moral component of 
faith”, finner Cahill bevis för hos de tidiga kristna, vilka eftersträ-
vade just empati och solidaritet.193 Bibelns centrala funktion i Ca-
hills etik kan således sägas vara att förmedla och påminna om den 
här normen. Att det finns bibeltexter som snarare vittnar om hie-

                                                 
190 Se Gustafson, James M: Ethics from a Theocentric Perspective. Vol II: Ethics 
and Theology, The University of Chicago Press, Chicago 1984. 
191 Jag utgår här primärt från den nytestamentliga norm som Cahill för fram i Sex, 
Gender and Christian Ethics. I sin tidigare Between the Sexes pratar hon också om 
ett grundmotiv i skapelseberättelsen, något som emellertid inte vidareförs i senare 
resonemang. Det indikerar att Cahill förstår den nytestamentliga normen som mer 
central. 
192 Cahill, Lisa Sowle: Sex, Gender and Christian Ethics, s.125. 
193 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.163. 
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rarkier och exklusivitet talar inte mot normen, menar hon utan för 
mänsklig ofullkomlighet.194   

Vilka slutsatser om bibelns funktion i Cahills etik kan dras ur 
det här? Det är Jesu förkunnelse som är central, och hon menar att 
det är möjligt att specificera en etisk norm därur. Cahill talar till 
och med om en nytestamentlig etik, vilket än mer tydligt indicerar 
att den bibliska källan till hennes etik i själva verket utgör en av-
gränsad etisk norm. Tillspetsat uttryckt så blir bibelns bidrag att 
visa på vikten av empati och solidaritet med andra. En tolkning 
som stärks också av det faktum att Cahill menar att ”the core is not 
unique to Christianity”.195 Då Cahill försöker förena en bibliskt 
förankrad etik med allmänmänskliga erfarenheter så är det inte 
svårt att sluta sig till att det bibliska bidraget blir tämligen allmänt 
hållet.  

Hur är det då med traditionens ställning i Cahills sexualetik? 
Cahill visar hur thomistisk teori och metod ger henne anledning att 
utgå från erfarenhet. Något som hon menar sig kunna tacka ro-
mersk-katolsk tradition för.196 Men att konstatera att Cahills tolk-
ning av Thomas, är ett uttryck för att hon okritiskt anammar ro-
mersk-katolsk tradition är en sanning med modifikation. Hon är 
nämligen också kritisk mot hur Thomas har tolkats i det hon kallar 
”neo-scholastic Thomism, heavily influenced by the Kantian in-
vestment in the moral a priori”, och föreslår därför en alternativ 
läsning.197 Det leder till en annan slutsats kring traditionens ställ-
ning i Cahills etik: Hon visar prov på att utmana och söka förändra 
traditionen. Hon ifrågasätter vissa tolkningar och lyfter fram alter-
nativ, även om hon håller fast vid ett uppenbart inifrånperspektiv. 
Stöd inhämtas från centrala element i traditionen. Vad hon föreslår 
är egentligen flera saker: för det första en omtolkning av thomis-
tiskt tänkande i riktning mot en ökad förankring i mänsklig erfa-
renhet men också för det andra att Thomas återfår sin centrala plats 
i romersk-katolsk tradition. Därtill bör konstateras att Thomas blir 
viktig för henne då hon söker legitimitet för erfarenheters ställning. 

                                                 
194 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.162. 
195 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.163. 
196 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.67. 
197 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.49. 
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Cahill kan sägas bearbeta sin egen romersk-katolska tradition. Hon 
är kritiskt men bevarar ett inifrånperspektiv. 

Men det finns också en mer oförsonlig sida i Cahills etik. Med 
stöd i sin feministiska diskussion så visar hon att ”Christian tradi-
tion has been ambiguous” och fortfarande är ”persistenly captive to 
patriarchal assumptions”.198 Då handlar det om att visa hur den 
tradition som är hennes, kan befrias från patriarkala föreställningar. 
Det här mer kritiska förhållningssättet är emellertid betydligt mind-
re belagt än det förra. 

Slutsatsen som kan dras är att traditionen har en central ställning 
i Cahills etik och inte minst den romersk-katolska traditionen. Hon 
identifierar förvisso brister, men de kan justeras med hjälp av ny-
tolkningar. Hon är inte beredd att mer långtgående ifrågasätta sin 
tradition, vare sig sett till ställning eller innehåll. Möjligheten att 
tala om en enhetlig tradition förefaller viktig. När hennes egna 
tolkningar går stick i stäv mot traditionens avfärdar hon inte helhe-
ten utan föreslår alternativ, legitimerade av traditionen. Hon kan 
inte anses höra till dem som hellre lyfter fram alternativa traditio-
ner och därmed en omöjlig enhetlighet. Tvärtom kan hennes strä-
van att hela tiden positionera sig inom ramen för traditionen vara 
uttryck för att hon värnar om dess enhetlighet och auktoritativa 
ställning. När vi nu ringat in centrala förutsättningar till Cahills 
etik, så är det dags att tydliggöra hennes normativa etiska teori. 

Normativ etisk teori 
Vad kan vi lära oss av mänsklig erfarenhet? Hur är det möjligt att 
argumentera för att erfarenheter lär oss något väsentligt om livet? 
Den aristotelisk-thomistiska traditionen erbjuder ett teleologiskt 
orienterat svar, här presenterat av Cahill själv:  

The human moral project (in Aristotelian-Thomistic terms) is to 
work upon, with, and out of, our innate bodily needs, capacities, 
and tendencies (whatever and however we may discover those to 
be) in order to achieve the virtious and happy life for human per-
sons.199 

                                                 
198 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.108. 
199 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.77. 
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Genom att utgå från och reflektera kring mänskligt liv kan insikt 
nås om vad som kännetecknar ett gott mänskligt liv. Behov och 
förmågor indikerar nämligen vad en människa behöver för sitt liv. 
Detta för att ”human activity is purposeful, it aims at happiness”.200 
Det finns ett inneboende mål, ett telos i mänskligt liv och Cahill 
menar att etiken måste söka efter och identifiera vad som är ”hu-
manly fulfilling”.201 Enligt Cahill utgör den nyaristoteliska filoso-
fen Martha Nussbaum en viktig förebild då hon ”elucidates how 
substantive rational discourse about general human well-being can 
commence”.202 Nussbaum menar sig kunna härleda grundläggande 
mänskliga förmågor och gör också en konkret förteckning över 
dem:  

The list of basic capabilities is generated by asking a question that 
from the start is evaluative: What activities characteristically per-
formed by human beings are so central that they seem definitive of 
a list of life that is truly human. In other words, what are the func-
tions without which (meaning, without the availability of which) 
we would regard a life as not, or not fully, human.203 

Styrkan enligt Cahill i Nussbaums lista är inte primärt innehållet, 
utan dess konkreta karaktär och universella, men tentativa an-
språk.204 Nussbaum visar att det går att precisera, utifrån iakttagel-
ser och reflektioner, vad som är nödvändigt för att leva ett gott 
mänskligt liv. Cahill och Nussbaum är överens om att ett teleolo-
giskt förfaringssätt är möjligt för att identifiera det mänskligt goda. 
Därtill betonar båda självförverkligande som det högsta goda i en 
människas liv. Men, det finns en betydelsefull skillnad mellan hur 
Cahill och Nussbaum förstår mänskligt självförverkligande, något 
som i sin tur hör samman med deras respektive människosyn. Ca-
hill själv förklarar skillnaden med att det hos Nussbaum är synligt 
en viss ”liberal bias”.205 Cahill vänder sig därför mot Nussbaums 

                                                 
200 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.46. 
201 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.108. 
202 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.65. 
203 Nussbaum, Martha C: Sex and Social Justice. Oxford University Press, New 
York 1999, s.39. 
204 Cahill, Lisa Sowle: Sex, Gender and Christian Ethics, s.67. 
205 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.59. 
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människosyn och betonar istället att en människa kännetecknas av 
två aspekter: sin kroppslighet och sin sociala natur. Inte bara det – 
samma aspekter är vad som gör en människa till människa. Det är 
således frågan om två essentiella dimensioner av en människa. 
Något som ger konsekvenser för hennes tolkning av mänskligt liv: 

The recognizable ‘humanity’ of the bodies of our species; the 
body´s status as prerequisite of our species’ intellectual, emotional, 
and spiritual distinctions; and the intrinsic social interdependence 
of human bodies as the foundation of social life: these all lead us 
toward nonrelative definitions of goods necessary to human flou-
rishing, and of the virtues which social relations should realize.206 

Att förstå en människa som kroppslig innebär en uppfattning om 
att kroppen ger vissa förutsättningar för mänskligt liv. Kroppen, i 
sig, skapar gränser för vad som kan sägas gälla för mänskligt liv. 
Vad Cahill därmed vänder sig emot är en konstruktivistisk förståel-
se av kroppen. Det föranleder henne till att kritisera hur Nussbaum 
bortser från hur relationer mellan människor också hör samman 
med konkreta fysiologiska band. Att, likt denna, hävda att relatio-
ner primärt bygger på överenskommelser, är att bortse från att ”sex 
as a bodily reality grounds biological connections to other human 
beings”.207 Vare sig vi vill det eller inte, betonar Cahill, står vi i 
relation till föräldrar, syskon och barn. Familj är inte uttryck för en 
vald relation, utan det kroppsliga/ sexuella sambandet skapar speci-
fika förutsättningar, något som Nussbaum, utifrån en liberal ut-
gångspunkt inte förmår se.208 Generella uppfattningar och antagan-
den om mänskligt liv förändras då människans kroppslighet ham-
nar i fokus. Det här blir givetvis avgörande då Cahill drar teleolo-
giska slutsatser i sin sexualetiska diskussion: genom att se hur 
kroppen fungerar så uppnås vissa sanningar om mänsklig sexuali-
tet.  

Men det är inte bara kroppen som sätter gränser, också det fak-
tum att en människa till sin natur eller essens är social skapar 
ofrånkomliga förutsättningar för mänskligt liv. På Nussbaums lista 

                                                 
206 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.76f. 
207 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.60. 
208 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.60. 
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är möjligheten att leva i relation till andra något grundläggande för 
ett gott mänskligt liv, men utgångspunkten för Nussbaum och 
andra liberala tänkare är att människan är autonom. Det värjer sig 
Cahill emot och menar istället att en människa i kraft av sin mänsk-
liga natur redan befinner sig i en mängd relationer. Det är inte ut-
tryck för ett fritt val – något som en liberal skulle göra gällande. 
Utmaningen enligt Cahill är att identifiera vad som kännetecknar 
ett gott liv inom ramen för vad kroppen tillåter och ligger i linje 
med människans grundläggande relationalitet.  

Trots att Cahill lyfter fram Nussbaums slutsatser så visar hennes 
invändningar på betydelsen av utgångspunkt. Nussbaum företräder 
en liberal människosyn, medan Cahill betonar kroppens roll och 
människans grundläggande sociala natur. Cahills människosyn ger 
konsekvenser för hur hon tolkar mänsklig erfarenhet och når sina 
teleologiska slutsatser. Vad hon identifierar som ”humanly fulfil-
ling” kan knappast strida mot det hon håller för essentiellt mänsk-
ligt. Det påverkar såväl hennes könsteori som sexualetik.  

Könsteori 

Kön i kropp med essens 
En ambition för Lisa Cahill är att utmana uppfattningar hon finner 
problematiska i den egna romersk-katolska traditionen. I frågor om 
kön tar det sig uttryck i kritik av påvliga encyklikor:  

The centrality of motherhood in the papal view of women´s iden-
tity is strikingly evident in his pastoral letter, Mulieris Dignitatem. 
Even non-mothers (such as vowed celibate religious women) find 
their true identity and mission in callings which are analogous to 
motherhood. In a manner which should give pause to feminists 
who want to idealize women´s special traits without very careful 
consideration of the limits to be placed on such a program, the 
pope almost foretells the wording of Sara Ruddick. Motherhood 
gives women in general a special capacity (‘predisposition’) to pay 
‘attention’ to other persons, and even a special capacity for love.209 

                                                 
209 Cahill, Lisa Sowle: Women and Sexuality, s.54. 
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Vad Cahill här uppmärksammar är hur kvinnor tillskrivs uppgifter 
och karaktärsdrag utifrån sin reproduktiva roll. Hon vänder sig 
därmed mot en biologisk determinism: en kvinna är inte resultat av 
det som tillskrivs henne i termer av biologi eller natur. Problemet i 
påvens resonemang är emellertid inte bara antaganden om kvinnors 
naturenlighet, också det faktum att kvinnor i högre grad än män 
förbinds till sitt kön anser hon vara betänkligt. Vad som därtill 
saknas i påvens resonemang är förankring i kvinnors erfarenhe-
ter.210 Det senare är nämligen enligt Cahill avgörande för att förstå 
kön.  

Kritiken mot romersk-katolska antaganden om kvinnor kan stäl-
las i kontrast till det faktum att Cahills könsteori tillskrivs epitet 
som naturalism och essentialism.211 Hon avvisar således biologisk 
determinism i sin egen tradition samtidigt som hon anses företräda 
en könsteori av essentialistiskt slag. Hur ska vi då förstå Cahills 
könsuppfattning? Finns det anledning att stämma in i den ovan 
nämnda karakteriseringen?  

Cahill förstår en människa såsom kroppslig, med vilket hon av-
ser ”no jarring dualism between physical capacities and psychospi-
ritual and social accomplishments”. Till kroppsliga förutsättningar 
hör ett specifikt kön.212 En människa är alltså ofrånkomligen man 
eller kvinna. Kön bör hos Cahill förstås som grundläggande för den 
mänskliga existensen, en konsekvens av hennes tonvikt vid krop-
pen och kroppsligt givna förutsättningar. Det medför att hon, så här 
långt, är överens med sin romersk-katolska tradition: det finns två 
kön och det föreligger en fysiologisk skillnad dem emellan. Cahill 
fortsätter också med att hävda att kroppen, den manliga och kvinn-
liga, är ”relatively invariant over space and time”.213 Men inte bara 
det till den manliga respektive kvinnliga kroppen hör vissa köns-
specifika förmågor, inte minst de till reproduktionen knutna. Cahill 
för ett långt resonemang om skillnader mellan mäns och kvinnors 
uppgifter i samband med barnalstring och hur det i sin tur återver-

                                                 
210 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.54. 
211 För en diskussion se Parsons, Susan Frank: The Ethics of Gender, s.128ff. 
212 Cahill, Lisa Sowle: Sex, Gender and Christian Ethics, s.79f. 
213 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.79. 
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kar på deras relationer till sig själva och sina barn.214 Det är inte 
bara konkreta fysiologiska skillnader som Cahill utgår från. Hon 
drar även mer långtgående slutsatser om skillnader mellan män och 
kvinnor i relation till föräldraskap och självkänsla. Jag menar att 
Cahills tal om kropp och kroppslighet innefattar antaganden om 
essentiella könsskillnader. Visserligen klär hon sitt resonemang i 
termer av fysiologi och biologi, men det syftar till att underbygga 
ett normativt filosofiskt ställningstagande. Det finns skillnader som 
är ofrånkomliga och därmed essentiellt knutna till respektive kön. 
Cahill företräder en könsteori av essentialistiskt snitt i den starka 
bemärkelsen.  

Vad är då skillnaden mellan Cahills könsteori och den hon kriti-
serar i sin tradition? I citatet visades att Cahill avfärdar antaganden 
om naturenlighet, och inte minst gällande kvinnor, sexualitet och 
moderskap. ”Biology is not destiny” fastslår hon och hävdar att 
vad påven gör gällande inte bör förstås som uttryck för naturlagar. 
Det är snarare resultat av religiöst eller kulturellt motiverade före-
ställningar om kvinnor och kvinnors sexualitet.215 Att det inte rör 
sig om naturgivna villkor tydliggörs, enligt Cahill, i mötet med 
mänsklig erfarenhet. Utifrån dessa menar hon sig kunna urskilja 
vilka antaganden om män respektive kvinnor som kan revideras 
och inte. Enligt Cahill är det en avsevärd skillnad mellan att å ena 
sidan utgå från konkret erfarenhet och å andra sidan upprätthålla 
föreställningar om naturenlighet. Men jag har redan visat hur Ca-
hill tolkar erfarenheter utifrån ett antagande om att en människa 
betingas av vissa kroppsliga villkor. Med andra ord är det svårt att 
se hur hennes eget resonemang om kroppslighet leder till radikalt 
andra slutsatser än påvliga antaganden om naturenlighet. I båda 
fallen är filosofiska grundantaganden om fysiologiskt bestämda 
könsskillnader avgörande. Likafullt bör medges att Cahill når 
andra slutsatser när det gäller kvinnors sexualitet och reproduktion. 
Hennes hänvisning till erfarenheter bör förstås som ett sätt att ut-
mana en renodlad naturenlighet. Naturen, eller som Cahill hellre 

                                                 
214 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.85. 
215 Påven grundar enligt Cahill sina slutsatser i ”old biologistic, procreative, and 
hierarchical model of sexuality, and especially women´s sexuality”. Cahill, Lisa 
Sowle: Women and Sexuality, s.51. 
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säger, kroppen medför vissa ofrånkomliga villkor för mäns respek-
tive kvinnors liv. Men tack vare erfarenheter så visar det sig att 
också andra aspekter formar det som antas vara naturligt för män 
och kvinnor. Vad Cahill antyder är att kön också hör samman med 
sociala, samhälleliga och ideologiska faktorer. Det som könsteore-
tiskt brukar kallas konstruktivism.  

Det leder till slutsatsen att skillnaden mellan Cahill och de påv-
liga utsagorna inte är att de gör anspråk på mäns och kvinnors es-
sens, utan hur de säger sig kunna identifiera den. Cahill undviker 
termer som naturenlig eller biologisk, för att istället hänvisa till 
erfarenheter. Till syvende och sist förenas emellertid Cahill med 
sin meningsmotståndare i en stark könsessentialism. Att Cahill 
också bejakar hur kön och mäns respektive kvinnors erfarenheter 
skapas utifrån sammanhang förändrar inte den saken.  

Feminism utifrån erfarenheter 
Att det finns essentiella skillnader mellan män och kvinnor kan inte 
tas som intäkt för en ojämlik fördelning av makt och inflytande. Så 
här säger Cahill om jämlikhet och rättvisa mellan könen: 

This does not necessarily mean that sexes have no innate differ-
ences; it does mean such differences – whatever they may be – 
will not be accepted as warrants for social systems which grant 
men in general authority and power over women in general.216 

Det är skillnad mellan å ena sidan jämlikhet och å andra sidan lik-
het mellan könen. En medvetenhet om det senare är nödvändigt för 
att åstadkomma det förra.   

But if human physicality is to be fully integrated with reflection, 
emotions, choice, and social relations, then the mutuality and 
equality of men and women must be carved out partly in relation 
to those very qualities by which we distinguish those two human 
constituencies.217 
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Skillnader mellan män och kvinnor hör samman med skilda essen-
ser, något som inte är föränderligt. Cahill problematiserar därför 
vare sig könsskillnader eller essentiellt givna villkor för mäns re-
spektive kvinnors liv. Snarare bör det bejakas i en feministisk posi-
tion. Renodlad konstruktivism eller för den delen relativism anses 
som ett hot mot feminismen.218 Att för det första förneka skillnader 
och en könsessentialism innebär för Cahill att förneka att en män-
niskas liv är kroppsligt betingat. Det är, som jag visade ovan, i och 
med kroppen och kroppsliga erfarenheter som könens essenser 
synliggörs. Att ifrågasätta dessa blir då att ifrågasätta det Cahill 
finner mest grundläggande för mänskligt liv. Med andra ord riske-
rar en konstruktivistisk könsteori att bortse från det Cahill uppfattar 
som verkligt mänskligt liv. Att Cahill för det andra avvisar en rela-
tivism i anknytning till sin feministiska position hör samman med 
att hon försvarar universella värden. Människor, män respektive 
kvinnor, förenas enligt Cahill i universella förutsättningar för 
mänskligt liv. Förutsättningarna blir tydliga utifrån människokrop-
pens gemensamma konstitution. Kvinnor i Nordamerika gör mot-
svarande erfarenheter av sina kroppar som kvinnor i norra Afrika. 
Den insikten är nödvändig för Cahill då hon försvarar universella 
värden. 

Vad är det då Cahill menar sig uppnå i sitt feministiska arbete? 
Jo, könsskillnader får inte tas som intäkt för ojämlikhet.  Det sker 
till exempel då påven gör anspråk på kvinnors naturenliga kallelse 
och identitet. Vad påven ger uttryck för och som också kan sägas 
gälla för delar av den kristna traditionen är att den är ”persistenly 
captive to patriarchal assumptions”. Till en feministisk uppgift hör 
därför att skärskåda uppfattningar och föreställningar om kön för 
att avslöja bakomliggande patriarkala värderingar. Det låter sig 
göras med hjälp av det hon finner vara feminismens viktigaste 
vapen, nämligen erfarenheter. Erfarenheter utgör en källa till insikt 
om vad som är ett gott mänskligt liv och fungerar därför kritiskt 
korrigerande visavi vissa antaganden om kön. Genom att utgå från 
kvinnors erfarenheter så är det möjligt att identifiera en gräns mel-
lan det som är essentiellt (kroppsligt) betingat och det som istället 
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är resultat av en patriarkal föreställningsvärld. Till Cahills feminis-
tiska arbete hör ett försvar av kvinnors universella rättigheter och 
också där är motsvarande arbete nödvändigt: Skillnader mellan 
könen får inte leda till ojämlika villkor. Att kvinnors (och mäns) 
kroppar är lika borgar för universella värden. Det är därför Cahill 
menar att såväl en könskonstruktivism som en relativism är ofören-
liga med feminismens mål.   

Cahills feministiska position kan karakteriseras som jämlikhets-
strävande särartsfeminism. 

Sexualetik 

Ideal sexualitet 
En ingång till en sexualetisk analys är att söka ringa in antaganden 
om sexualitet för att identifiera vilken slags förståelse av sexualitet 
som föreligger: Antas en människas sexualitet vara betingad av 
vissa ofrånkomliga faktorer som biologi, natur eller essens? Eller 
betonas hellre hur olika sociala sammanhang och kulturer skapar 
förutsättningar för en människas sexuella liv? 

När det gäller Cahills sexualetik så kan för det första konstateras 
att sexualitet förstås som en del av mänskligt liv, motsvarande det 
faktum att en människa är kroppslig. Hon talar om människor som 
”sexually embodied”, och tycks därmed anta att till den mänskliga 
existensen, såsom kroppslig, hör att vara sexuell.219 Men inte bara 
det: vad Cahill för det andra betonar är att kroppen och kroppens 
funktioner vittnar om en naturgiven sexualitet. Hon förnekar inte 
ett samband mellan sexuellt beteende och sociala eller kulturella 
kontexter, men i och med att hon förstår kroppen som ”relatively 
invariant over space and time”, så kvarstår trots yttre olikheter en 
underliggande gemensam sexualitet. Jag menar att Cahill försvarar 

                                                 
219 Däremot menar hon att celibatet kan hjälpa oss att se hur ”sexuality is not as 
deep and definitive a component of human identity as it seems for post-Freudian 
Westerners”. Det motsäger emellertid inte hennes antagande om att alla männi-
skor i kraft av sina kroppar är sexuella. Cahill, Lisa Sowle: aa, s.182. 
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en essentiell förståelse av sexualitet och därmed att sexualitet har 
vissa inneboende och ofrånkomliga aspekter. Det här har för det 
tredje en central betydelse för hennes normativa antaganden om 
sexualitet. Det finns nämligen en form av sexualitet som bäst kan 
bistå mänskligt förverkligande.  

Då Cahill försvarar en teleologisk normativ teori, kan vi anta att 
hennes slutsatser om den ideala sexualiteten härstammar från vissa 
antaganden om ändamålsenlighet. Mycket riktigt menar hon sig 
kunna hämta kunskap ur ”bodily needs, capacities, and tendenci-
es”. Det stödjer också mitt antagande om att Cahill antar en i krop-
pen identifierbar ursprunglig eller äkta sexualitet. Vad den ideala 
sexualiteten i själva verket ringar in är sexualiteten i sin essens.220 
Den ideala sexualiteten är den hon känner igen som naturlig. En 
slutsats som jag menar är rimlig givet Cahills teleologiska norma-
tiva teori.  

Hur ser då sexualiteten ut i sin essens? Jo, svarar Cahill, det 
finns vissa ofrånkomliga kroppsliga villkor, också när det gäller 
mänsklig sexualitet. Ett sådant är att befruktning äger rum i sexuel-
la handlingar. Ett annat är att människor mår väl av beröring kom-
binerad med tillit och ömsesidighet, och att kroppen kan ge uttryck 
för sexuell njutning. Tack vare, resonerar Cahill teleologiskt, de 
här ofrånkomliga villkoren så är det möjligt att ringa in vad som 
essentiellt hör till mänsklig sexualitet. Det gör hon genom att iden-
tifiera tre ändamål: fortplantning, tillfredsställelse samt intimitet.  

If we view human sexuality comprehensively, then, sex has three 
bodily meanings, meanings which are realized and elaborated in 
personal relationships over time and in social institutions.221 

När de kroppsliga syftena eller värdena kommer till uttryck i en 
varaktig relation, så kan också sexualiteten i sin essentiella form 
sägas vara för handen. Ett värde är kroppsligt i bemärkelsen ett 
konkret inbegripande av kroppen och kroppsliga funktioner såsom 

                                                 
220 Cahill argumenterar bland annat för att fortplantning bör förstås som en del av 
sexualitetens natur. Se Cahill, Lisa Sowle: ”On the Connection of Sex to Repro-
duction” i Shelp, Earl E (red.): Sexuality and Medicine, Volume II, D. Reidel 
Publishing Company, Dordercht/Boston/ Lancaster/ Tokyo 1987. 
221 Cahill, Lisa Sowle: Sex, Gender and Christian Ethics, s.111. 
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befruktning eller kroppsliga uttryck av sexuell njutning. I en natur-
rättslig teori blir det i sig ett argument för deras normativa ställ-
ning: Det är genom kroppen och kroppsliga erfarenheter som Ca-
hill menar sig kunna identifiera vad som är sexualitetens essens. 
Men en enstaka sexuell handling som leder till tillfredsställelse, 
intimitet eller fortplantning är inte ensam tillräcklig. Sexualiteten i 
sin ideala form möter först då samma handling förenas med en 
långvarig relation. För lika viktig är den kontext där handlingen 
äger rum, och det inte minst därför att relationen i sig bidrar till att 
de kroppsliga värdena kan förverkligas.  

Att sexuell tillfredsställelse och intimitet, vilket Cahill också 
kallar ”interpersonal goods”, förverkligas genom en växelverkan 
mellan relationens kvalité och sexuella handlingar däri ter sig täm-
ligen okontroversiellt att göra gällande. Vad som däremot kräver 
sin förklaring är hur fortplantning kan vara något annat än ett resul-
tat av en sexuell handling. Jo, säger Cahill, vad fortplantning som 
värde också handlar om är föräldraskap.  

Sex has meaning both in relation to the personal union of sexual 
partners, including their social partnership as a couple; and in rela-
tion to parenthood as an expression of personal union and as a con-
tribution of the sexual couple to the next generation.222 

Men varför inte tala i termer av föräldraskap och därmed omfatta 
också adoptioner? Varför sammanföra sexualitet med fortplant-
ning, ett samband som Cahill själv problematiserar?223 Därför att, 
skulle Cahill hävda, till sexualitetens essens hör inte bara föräldra-
skap i en social bemärkelse, utan också i en biologisk bemärkelse. 
Det går inte, betonar hon att bortse från kroppens funktioner i det 
sexuella samspelet. Att bortse från fortplantning som en ofrånkom-
lig del av sexualiteten torde för Cahill vara som att förneka att barn 
blir till då en mans spermie befruktar en kvinnas ägg. Eftersom det 
senare är ett fysiologiskt konstaterbart faktum så kan inte en sexu-

                                                 
222 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.115. 
223 “It ties the interpersonal and moral value of sex to the structure of separate 
acts. Sexual pleasure and its integration with intimacy is largely ignored.” Cahill 
själv menar att hänvisning till fortplantning kan ge felaktiga associationer. Cahill, 
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ell relation präglad av intimitet och tillfredsställelse men utan ge-
mensamma barn sägas ge uttryck för en äkta, i bemärkelsen essen-
tiell, sexualitet. Men, konstaterar Cahill, vad det handlar om är inte 
att utestänga sexuella relationer, utan ”how to express the ideal as 
humanly excellent and attractive”.224  

Vad kan konstateras så här långt om Cahills syn på mänsklig 
sexualitet? Sexualitet har en ideal eller essentiell form som synlig-
görs då tre kroppsliga värden realiseras inom ramen för en varaktig 
relation. Det handlar om hur människor såsom sexuella bäst kan 
förverkligas.  

Män och kvinnor har i kraft av sina olika kroppsliga konstitutio-
ner skilda funktioner i det sexuella samspelet. Det medför att Ca-
hill gör en åtskillnad däremellan och det visar sig finnas anledning 
att tala om sexualitet i två skilda slag. 

Den mottagande kvinnan och aktiva mannen 
För den som önskar förstå vad sexualitet är, så är det inte möjligt 
att bortse från hur kroppen fungerar. Det menar i alla fall Cahill. 
Hon hävdar dessutom att det finns en fundamental skillnad mellan 
mäns och kvinnors kroppar, och att de därmed bidrar på skilda sätt 
till sexualitetens förverkligande. Vad som här ska undersökas mer 
noggrant är hur hon förstår och argumenterar för skillnaderna. 

Det råder en skillnad mellan mäns och kvinnors sexualitet kon-
staterar Cahill genom att observera det sexuella samspelet. Hon 
skiljer mellan kvinnors ”diffuse and receptive sexuality, cyclic 
reproductive capacity” och mäns ”focused but uneasily controlled 
sexual response”.225 Att kvinnors sexualitet skulle vara mer motta-
gande och mäns mer fokuserad och svår att kontrollera hämtar hon 
från det heterosexuella samlivet och inte minst kropparnas funktion 
däri. Igen handlar det om att härleda kunskap ur ”bodily needs, 
capacities, and tendencies”. Mäns och kvinnors kroppar har olika 
uppgifter i det sexuella samspelet, något som leder henne till slut-
satsen att en kroppslig skillnad, för det första föreligger.  
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Eftersom mäns och kvinnors kroppar skiljer sig åt sexuellt upp-
lever män och kvinnor för det andra sexualiteten på olika sätt. Jag 
har visat hur erfarenheter för Cahill är en central källa till kunskap 
om mänskligt liv. Så också i frågan om sexualitet: 

Surely women´s diffuse and receptive sexuality, cyclic reproduc-
tive capacity, and deeply connective relation to their children both 
born and unborn, contribute to women´s sense of self. Women´s 
embodied experience could not be identical to that afforded by 
men´s sharply focused but uneasily controlled sexual response, 
perennial but momentaneous capacity to impregnate; the necessity 
to do so by means of an externally borne and hence vulnerable 
member; and a man´s need to work out a social relation to his chil-
dren without the easy and ready bodily support of natural bodily 
relations (pregnancy and lactation) which place their mutual con-
sciousness within the context of primal need fulfilment.226 

Män och kvinnor erfar sin kroppslighet och sexualitet på olika vis, 
något som vid sidan av kroppsliga funktioner, blir ett bevis för att 
en skillnad är förhanden. Hur ser skillnaden mellan manlig respek-
tive kvinnlig sexualitet ut? En betydelsebärande skiljaktighet är att 
kvinnor i högre grad än män betonar sexualitetens relationella sida.  

Women tend more consistently than men to experience bodily sex-
ual desire within a prior context of interpersonal affection and in-
timacy. Thus oppressive and alienating organization of gender re-
lationships can extinguish some women´s sexual desire for men 
and facilitate the expression of sexual feelings in relations with 
other women.227  

Det här ska förstås i kontrast mot männens ”bodily-based sexual 
drives”.228 Vad Cahill i själva verket gör gällande är att män, i kraft 
av sin sexualitet är mer inriktade på sexuella handlingar, än vad 
kvinnor är. För kvinnor är den känslomässiga aspekten mer avgö-
rande, något som i sin tur underbyggs av kvinnors kroppsliga funk-
tion i det sexuella samspelet.229 Att kvinnor i högre grad betonar 

                                                 
226 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.85. 
227 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.101. 
228 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.100. 
229 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.198. 
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känslor och män sex är, enligt Cahill, ett faktum i dignitet med att 
kvinnor till skillnad från män föder barn. Det vill säga: det är en 
ofrånkomlig och därmed essentiell skillnad.  

En slutsats vi kan dra ur det ovanstående är att en man och en 
kvinna inte bara har varsin väsensskild sexualitet. Lika viktigt är 
att de endast tillsammans kan bidra till att sexualiteten förverkligas 
i sin essentiella form. Det är en heterosexuell norm som Cahill 
försvarar filosofiskt. Men även om hon inte avfärdar samkönade 
relationer så är normen svår att förneka.230  

Innan vi återkommer till det faktum att Cahill håller sig med en 
heterosexuellt exklusiv norm i sin sexualetik så ska frågan om rätt 
samlevnad besvaras. 

Varaktig och jämlik samlevnad 
Mänskligt förverkligande såsom sexuella varelser, hör enligt Cahill 
samman med ett liv i en varaktig relation. Det som hittills har kon-
staterats är att sexualiteten når sin ideala form enbart om den 
kommer till uttryck inom samlevnad. En anledning till det är att 
sexualitetens tre värden endast kan komma till uttryck helt och fullt 
i en långvarig relation. Intimitetens värde, till exempel,”is en-
hanced when physical intimacy expresses affection, mutual vulner-
ability, commitment, and understanding”.231 De värden som kan 
härledas ur hennes antaganden om sexualitet kan också förstås som 
ett samlevnadsideal. Genom att dra teleologiska slutsatser ur krop-
pens funktion identifierar Cahill ett ideal också för relationer.   

Vad är då rätt samlevnad? Det som har tydliggjorts är hur vissa 
kroppsliga värden relaterade till människans sexualitet bör efter-
strävas: fortplantning, intimitet och tillfredsställelse. De förverkli-
gas endast i en relation av en specifik karaktär. Cahill betonar var-
aktighet men också jämlikhet. Sammantaget ger det här bilden av 
att Cahill menar att en relation bör vara varaktig, jämlik, innehålla 

                                                 
230“The importance of male-female reciprocity and reproductive potential as 
enriching or completing sexual relations would return as contentious questions.” 
Cahill, Lisa Sowle: aa, s.101. 
231 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.112.  
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gemensamma barn samt möjliggöra för intimitet och tillfredsstäl-
lelse.   

I kritiken av Nussbaums slutsatser så framkommer hur Cahill 
betonar sambandet mellan mänsklig sexualitet och relationer.232 Det 
går inte, betonar hon att bortse från fysiologiska faktorer i en dis-
kussion om mellanmänskliga relationer. Viktigt för att förstå Ca-
hills samlevnadsideal är kopplingen hon gör mellan å ena sidan 
sexualitet och å andra sidan släktskap och familj. Ytterst handlar 
det om Cahills naturrättsligt präglade sexualsyn, och en kritik av 
hur västerländsk kultur gör sexualitet till något från fortplantning 
och föräldraskap fristående.233 Vi ska emellertid undersöka mer 
noggrant det specifikt relationsrelaterade ideal som förordas. Vad 
menar hon med en varaktig respektive jämlik relation?  

När det gäller relationens utsträckning i tid så använder hon be-
grepp som ”enduring” och ”over time”.234 Även om hennes ideal 
uppenbart inte omfattar tillfälliga sexuella relationer så förblir det 
oklart hur lång en varaktig eller för den delen långvarig relation 
bör vara. Det förbud mot skilsmässa, som romersk-katolska kyrkan 
försvarar, avvisar hon emellertid. 

Indissolubility, as a canonical requirement of or limit on marital 
behavoir, has since the Middle Ages become more and more mar-
ginal to, and even destructive of, a sense of communal transforma-
tion of spouses and families in Christ.(...) But this promise will not 
be realized if the agenda of renewal holds as its centrepiece the old 
machinery of constraint and condemnation;(...).235 

Med varaktighet avser hon uppenbarligen inte livslång i en absolut 
bemärkelse. Det finns tillfällen då uppbrott från relationer är mora-
liskt försvarbara.236 Däremot anas ett antagande om att relationer 
fördjupas och i högre grad möjliggör för mänskligt välmående, ju 
längre relationen varar.237   

                                                 
232 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.59. 
233 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.116. 
234 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.112f. 
235 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.197f. 
236 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.115. 
237 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.112. 
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Frågan om hur lång en långvarig relation är besvarar inte Cahill, 
men helt klart ser hon ett samband mellan relationens utsträckning 
i tid och relationens innehåll. Hon identifierar och problematiserar 
också tendensen att alltför lättvindligt lämna en relation.238Hur är 
det då med den jämlikhet som Cahill förfäktar? Vad avses och hur 
argumenterar hon för dess centrala ställning?  

Jag konstaterade tidigare att det finns anledning att tolka Cahills 
förståelse av jämlikhet såsom rättvisa i ljuset av skillnader. Att 
män och kvinnor är olika bör inte förnekas av den som söker jäm-
likhet mellan könen. Jämlikheten är emellertid inte bara en fråga 
som kan hanteras i den enskilda relationen. Det finns ideologiska 
liksom strukturella hinder för att jämlikhet uppnås i nära relationer. 
Ett exempel på det förstnämnda är antagandet om att till en kvinnas 
essens hör att föda barn. Något som inte minst hålls vid liv i ro-
mersk-katolsk teologi.239 När det gäller strukturella hinder så påta-
lar Cahill vikten av lika möjlighet till utbildning, arbete och sam-
hälleligt inflytande. Så länge kvinnor förblir ekonomiskt beroende 
av sina män kan full jämlikhet inte uppnås. Det ideologiska hör 
samman med det strukturella och verkar sammantaget hämmande 
för att uppnå jämlika relationer. Vad Cahill här visar prov på är hur 
nära sammanflätat intima relationer är med det övriga samhället. 
Hennes sexualetiska arbete kan sägas innehålla dimensioner av 
samhällskritik och normativ socialetik. I linje med sin förståelse av 
jämlikhet menar hon att ett samhälle bör bejaka skillnader mellan 
könen men inte på bekostnad av deras lika värde och ställning.  

Hur ser då en jämlik relation ut? Det handlar igen om att bejaka 
grundläggande skillnader mellan män och kvinnor. Jämlikhet bör 
utmejslas ”in relation to those very qualities by which we distin-
guish those two human constituencies”.240 Att förneka skillnader är 
att gå miste om väsentlig kunskap om mäns respektive kvinnors 
liv. Men trots skillnader så bör en jämlik relation präglas av lika 
tillgång till makt. Vad Cahill med jämlikhet är ute efter vikten av 
lika tillgång till och fördelning av makt i en relation.   

                                                 
238 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.197. 
239 Cahill, Lisa Sowle: Women and Sexuality, s.51f. 
240 Cahill, Lisa Sowle: Sex, Gender and Christian Ethics, s.90. 



 101

Intressant att notera är hur Cahill gör en tydlig koppling mellan 
sin feministiska position och sin romersk-katolska tradition. Det är 
som feminist hon förfäktar jämlikhet och rättvisa mellan könen.241 
Vad hon emellertid därtill gör gällande är att thomistisk tradition är 
nödvändig för den som önskar ett kraftfullt försvar av jämlikhet.242 
Det innebär i förlängningen att Cahill anser att den romersk-
katolska traditionen såväl försvarar som möjliggör för jämlikhet. 
Mer konkret handlar det om tonvikten vid erfarenheter och upp-
fattningen att de ger värdefull kunskap om mänskligt liv. Erfaren-
heter visar att människor mår väl i jämlika relationer, och tack vare 
en teleologiskt orienterad tradition är det möjligt att därifrån dra 
normativa slutsatser om jämlikhet. Det här blir för Cahill ett skäl 
att konstatera att thomistisk tradition bör betraktas som en resurs 
för den som har en feministisk strävan. Den som trodde att det låg 
en motsättning däremellan misstar sig.   

Rätt samlevnad handlar om att i en varaktig relation leva jämlikt 
och eftersträva gemensamma barn, sexuell och emotionell intimitet 
och tillfredsställelse. Det är rätt framför allt därför att den mänskli-
ga kroppen är konstituerad på ett visst sätt. Hur förhåller sig Ca-
hills samlevnadsideal till äktenskapet? Är det i själva verket sam-
ma sak? Det hör i sin tur samman med om Cahills samlevnadsideal 
bör karakteriseras såsom innehållsligt eller formbaserat. 

Äktenskapet är bra men fortplantning är nödvändigt  
Det går att skönja en viss förändring i Cahills sexualetiska arbete 
och att hon går från att försvara en exkluderande samlevnadsnorm 
till en vidare och mer omfattande. Trots att hon håller fast vid fort-
plantning och föräldraskap som centrala värden i den mänskliga 
sexualiteten, så märks en gradvis minskad tonvikt vid det hetero-
sexuella äktenskapet. I Family. A Christian Social Perspective 
diskuterar hon familjens sociala ansvar, men konstaterar då hon 
söker definiera en familj att familjens funktion kan vara mer bety-
delsefull än dess form.243 Det kan jämföras med hur hon tjugofem 

                                                 
241 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.1. 
242 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.55. 
243 Cahill, Lisa Sowle: Family, s.xi. 
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år tidigare i Between the Sexes med utgångspunkt i bibliska texter 
identifierar en samlevnadsnorm som 

favor the institutionalization of sexuality in heterosexual, mo-
nogamous, permanent, and procreative marriage that furthers the 
cohesiveness and continuity of family, church and body politic.244 

Vad jag i det närmaste önskar visa är hur Cahill förvisso förordar 
äktenskap men att det inte kan förstås som nödvändigt för männi-
skors förverkligande. Snarare är en förskjutning - från att betona en 
specifik form till att istället förorda innehållsliga värden - möjlig 
att identifiera. Vad jag hittills har lyft fram är det som kan förstås 
som en senare Cahill. De tre värdena hon knyter till sexualitet med 
tillhörande relationsbaserade förutsättningar drar mer åt relationens 
innehåll än dess form. Den äktenskapliga formen skymtar förvisso 
i bakgrunden men lyfts inte fram som ett unikt ideal för samlev-
nad.245 Om vi då håller oss till en tolkning av den senare Cahill och 
det som kan betraktas som en central del av hennes sexualetik, kan 
vi konstatera följande: De relationer hon talar om bör vara jämlika, 
varaktiga samt förverkliga vissa kroppsliga värden, men och det 
här är viktigt, i sin tes om vad som leder till mänskligt förverkli-
gande nämner hon inte äktenskaplig sammanvigning. Förvisso gör 
hon gällande att ett äktenskap bör efterleva idealet för samlevnad, 
men det är någonting annat än att argumentera för att äktenskapet 
är nödvändigt för människors realisering. Jag menar att Cahill inte 
gör det senare.  

Visserligen finns det skäl att tveka inför den förändring som jag 
menar är skönjbar hos Cahill. Fortplantning och föräldraskap för-
blir rakt igenom avgörande värden i det sexuella samspelet. En 
relation där gemensamma barn är möjliga är utan tvekan att föredra 
framför en relation utan motsvarande möjlighet. För att uttrycka 
det i klarspråk: en heterosexuell relation rymmer större potential än 
en samkönad. Att Cahill håller fast vid fortplantning som en del av 
sexualitetens essens förklaras av hennes naturrättsliga normativa 

                                                 
244 Cahill, Lisa Sowle: Between the Sexes, s.143. 
245 Se t.ex. det centrala avsnittet i Sex, Gender and Christian Ethics, där hon 
tydliggör sin norm. Cahill, Lisa Cahill: Sex, Gender and Christian Ethics, s.110ff. 
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teori. Det går inte, hävdar hon, att bortse från det fysiologiska sam-
bandet mellan sex och barnsalstring. Därför kan sexualitet inte 
förstås helt och fullt utan att också se den fortplantande potentia-
len.  

Det faktum att Cahill konsekvent framhåller fortplantning, bör 
emellertid inte kasta skugga över att en förskjutning i hennes nor-
mativa antaganden är möjlig att skönja. Relationens innehåll blir 
mer central än förfäktandet av en viss form. Det blir som allra mest 
tydligt då Cahill konstaterar att ”the ideals of Christian family life 
should focus more on function (fostering gospel – informed com-
mitments and behavoir) than on regularity of form”. Därmed är jag 
inte beredd att hävda att Cahills samlevnadsideal uteslutande orien-
terar sig innehållsligt – den heterosexuella formen förblir central. 
Men formens försvagning kan sägas leda till början på ett mer in-
kluderande samlevnadsideal. Det är nu hög tid att undersöka hur 
Cahill uppfattar undantagen till den heterosexuella relationen.  

Idealets undantag 
Om det till mänsklig sexualitet hör att få barn, hur bör relationer 
utan den möjligheten eller önskan betraktas. Cahill skiljer mellan 
manlig och kvinnlig sexualitet, för att betona den nödvändiga före-
ningen för en fullvärdig sexualitet. Hennes argument bygger på 
antagandet att en människa är kroppslig och att det därför är möj-
ligt att nå kännedom om vad som konstituerar ett gott liv genom att 
se hur kroppen fungerar.   

The question here must not be of a norm which excludes all it does 
not idealize. It, is rather how to express the ideal as humanly excel-
lent and attractive; and how and when to justify situations which 
from the standpoint of the ideal may be anomalous, but from the 
perspective of many life situations are virtous and satisfying.246 

Vad jag i det följande önskar visa är hur Cahill argumenterar för 
situationer då undantagen kan vara försvarbara eller som hon ut-
trycker det: “virtous and satisfying”. Det finns en mängd undantag 
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– vid sidan av samkönade relationer – som faller utanför ramen för 
Cahills ideal för samlevnad: Frånskilda par med gemensamma 
barn, par med adopterade barn eller utan barn samt ensamstående 
är andra möjliga exempel. Gemensamt för dessa relationer är 
oförmågan att helt och fullt understödja människors realisering 
såsom sexuella varelser.   

Om vi drar oss till minnes Cahills normativa teori så framträder 
ytterligare en viktig aspekt i hennes människosyn och det är beto-
ningen av människans sociala karaktär.247 Med det tycks hon avse 
både ett behov av att leva tillsammans med andra, men också ett 
grundläggande ansvar för medmänniskor.248 Det är här som också 
avvikande relationer kan tjäna ett syfte. För vad en social gemen-
skap som en relation eller en familj också har till uppgift är att 
möjliggöra för ”the human capacity for compassion and solidari-
ty”.249 Det är här Cahills resonemang om familjens funktion fram-
för form kommer in.  

This does not mean that all structures are equally valid, since some 
more than others – especially long-term fidelity to mates and chil-
dren – will serve human growth and happiness and contribute to a 
more humane society. But it does mean that structure alone is not 
the key criterion of Christian identity, and it opens up the possibil-
ity that even ‘nontraditional’ families may exhibit the most impor-
tant Christian family values, and for that reason be authentic do-
mestic churches.250 

Vad det handlar om är familjens förmåga att rusta sina medlemmar 
till ett empatiskt och solidariskt sinnelag, men också att som familj 
utgöra en öppen gemenskap. Här återfinner vi två viktiga samman-
hang där också familjer och relationer utanför den heterosexuella 
normen kan spela en betydande roll. Till och med när Cahill disku-
terar en celibatär livsstil så framkommer hennes betoning av socia-
la gemenskaper.251 Celibat handlar inte, menar hon, om den enskil-

                                                 
247 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.109.  
248 Det senare är vad Cahill identifierar som en nytestamenlig norm, och den 
innefattar empati och solidaritet. Se Cahill, Lisa Sowle: aa, s.109. 
249 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.182. 
250 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.134. 
251 Cahill, Lisa Sowle: aa, s.182. 
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des uppbyggnad utan om möjligheten att skapa en fördjupad sam-
hörighet i en kristen gemenskap.  

Trots oförmåga till fullvärdig sexualitet så kan relationer utan 
gemensamma barn spela en viktig roll. De utgör en källa till ge-
menskap, empatisk mognad och som grogrund för ett socialt an-
svar.  

Mellanmänsklig samlevnad som, per definition, inte förmår om-
fatta en sexualitet som helt och fullt bidrar till mänskligt förverkli-
gande, kan ändå fungera ”virtous and satisfying”. En människa är 
inte bara konstituerad av sin kropp, också ett socialt drag är fram-
trädande. Det är med utgångspunkt i den senare aspekten som Ca-
hill menar att det kan vara moraliskt försvarbart med relationer 
som inte följer den heterosexuella och kroppsligt givna normen. 

Konklusion 
Hos Lisa Cahil möter vi en thomistiskt orienterad romersk-katolsk 
sexualetik: genom en analys av mänsklig erfarenhet så är det möj-
ligt att med hjälp av teleologiska slutsatser nå insikt i vad som kän-
netecknar ett gott mänskligt liv. Erfarenheter har en central ställ-
ning men också vissa grundläggande antaganden om vad som gör 
en människa till människa. Cahill menar att kroppen både skapar 
gränser för och är en källa till kunskap om mänskligt liv. Det till-
sammans med ett antagande om människans sociala natur är de 
filosofiska ideal varmed mänsklig erfarenhet tolkas.  

En betydelsebärande iakttagelse som Cahill gör är att det råder 
en fysiologisk skillnad mellan män och kvinnor. Det här tar sig 
uttryck inte bara i olika slags uppgifter relaterade till sexuellt sam-
liv och reproduktion. Vad som därtill betonas är hur samma skill-
nad är nödvändig och därmed essentiell för att människor ska kun-
na leva ett gott mänskligt liv. Män och kvinnor kan enbart förverk-
ligas i kraft av sin könsspecifika essens. När Cahill till exempel 
argumenterar för jämlikhet, så betonar hon vikten av att inte bortse 
från skillnader mellan män och kvinnor.  

Liksom det råder en fysiologisk skillnad mellan män och kvin-
nor så visar Cahill på ett samband mellan sexuella handlingar och 
fortplantning. Att bortse från det sambandet i en normativ diskus-
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sion om sexualitet är att bedra sig. Istället lyfter Cahill fram fort-
plantning tillsammans med intimitet och tillfredsställelse som tre 
beståndsdelar i en ideal sexualitet. Vad det handlar om är hur en 
människa såsom sexuell bäst förverkligas. Den ideala sexualiteten, 
som också kan förstås som naturlig eller essentiell, kräver emeller-
tid ett specifikt sammanhang nämligen en jämlik och varaktig rela-
tion. Här återfinns också Cahills svar på rätt samlevnad: rätt är den 
samlevnad där sexualitetens tre värden realiseras, något som i sin 
tur är betingat av en jämlik och varaktig relation.  

Cahill vidmakthåller en tydligt heterosexuell norm för både sex-
ualitet och samlevnad. Hon förhåller sig till innehållsliga värden, 
men den heterosexuella formen förefaller vara viktig. En föränd-
ring över tid i Cahills arbete är emellertid möjlig att skönja, då hon 
efterhand visar hur också undantag till den ideala samlevnaden är 
försvarbara. Hon lyfter fram funktion framför form, något som 
också bör förstås som att innehållet kan legitimera en alternativ 
form.  

En romersk-katolsk sexualetik av ett annat slag möter vi hos 
Margaret Farley. Hon argumenterar också utifrån mänsklig erfa-
renhet, men landar i andra slutsatser om hur mänskligt sexuellt liv 
bör förstås. Istället för en teleologisk härledning om kroppars funk-
tion så inhämtas en från sexualiteten utomstående norm. 
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3. Med respekt för erfarenheter 

En grundläggande ambition hos den feministiska etikern Margaret  
Farley är att filosofiskt och feministteoretiskt kunna försvara vissa 
antaganden om en människa. Är det möjligt, vilket Farley gör gäl-
lande, så finns däri en god utgångspunkt för en normativ etisk re-
flektion också över människors sexualitet och samlevnad. Vad 
Farley hävdar är att en människa är autonom och relationell, det 
vill säga både fri och beroende på en och samma gång. Inom ramen 
för en sexualetik så kommer det här till uttryck i en rättviseoriente-
rad teori, där rättvisa handlar om att respektera en annan människa 
såsom autonom och relationell. Det, i sin tur, genererar vissa nöd-
vändiga normer för relationer mellan människor.  

Ytterst handlar det om att förhålla sig till och ständigt ompröva 
den moraliska verkligheten. Det görs inte minst genom att under-
söka människors erfarenheter. Det senare blir för Farley en grund 
till kritik av sin egen romersk-katolska tradition och lära om sexu-
aletik. Det gäller inte minst frågan om samkönad kärlek, men också 
till exempel förbud mot preventivmedel i heterosexuella relationer. 
Erfarenheter vittnar om en nödvändig omprövning i båda fallen. 
Det här kapitlet syftar till att granska Farleys sexualetiska ställ-
ningstaganden men också bakomliggande teologiska, etiska och 
könsteoretiska överväganden. 

Teologisk och etisk position 

Uppenbarelse och förnuft 
Vad är det för slags kristen teologi och etik vi möter hos Margaret 
Farley? Utgår hon primärt från och drar slutsatser ur mänsklig erfa-
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renhet och förnuft, eller förutsätter hon en kristen uppenbarelse? 
Eftersom Farley är en romersk-katolsk teolog finns det anledning 
att undersöka vilken roll naturrättsliga resonemang har. I en artikel 
där hon debatterar samkönad kärlek med andra romersk-katolska 
teologer gör hon en tydlig hänvisning till den gemensamma natur-
rättsliga traditionen. 

A tradition committed to a natural law approach (that is, to some 
form of ethical realism, however moderated) should more than any 
other tradition take account of empirical findings, plausible psy-
chological theories, and human experience across cultures.(...) But 
when the last word is not yet (and may never be) in regarding hu-
man sexuality, experience as a source becomes particularly impor-
tant, and particularly important to a natural law tradition.252 

Vad som tydliggörs är dels att hon hänvisar till naturrättslig tradi-
tion och därmed erfarenheters centrala ställning som källa till mo-
ralisk insikt och dels en övertygelse om att beroende på sakfrågan 
så kan erfarenheter få en än mer avgörande betydelse. Det senare 
gäller frågor om sexualitet och – visar det sig – samkönad kärlek. 
Naturrättslig tradition blir för Farley i den aktuella frågan, ett ar-
gument för att dra normativa slutsatser ur just samkönades erfaren-
heter och därmed ett försvar av dess moraliska berättigande. Men 
det är inte bara sakfrågorna i sig som ger erfarenheter en central 
ställning, också det faktum att erfarenheter enligt Farley förenar 
människor över gränser för religion eller kultur är betydelsefullt. 
Farley försvarar universella värden, och möjligheten att förankra 
dessa i för människor gemensamma erfarenheter. Det är att föredra, 
menar hon, framför att argumentera utifrån specifikt kristna anta-
ganden.  

I could argue here that persons are of unconditional value, ends in 
themselves, because they are created so and loved so by God, who 
reveals to us a command and a call to treat one another as ends, 
and not only as means. My approach is in an important sense war-
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ranted by this belief, and I am attempting to provide a way of un-
derstanding it. Yet I also think that a plausible elaboration of what 
characterizes humans – created and beloved as we are –is also ac-
cessible to those who stand in diverse faith traditions or no faith 
tradition at all. So I continue to explore and to argue on the basis 
of experience and our systematic understandings of experience.253 

Farley argumenterar för sin människosyn utifrån erfarenhetsbase-
rade slutsatser, men tillstår hon, hennes antaganden om människan 
har sin grund i kristen uppenbarelse. Vad hon säger är att hennes 
människosyn förvisso är ”warranted by this belief”, men att det är 
möjligt att nå samma slutsats också för dem utan kristen tro. Kris-
ten uppenbarelse är således inte nödvändig för moralisk insikt. Om 
vi då fogar det faktum att hon också gör gällande att erfarenheter i 
vissa frågor har en unik ställning, kan vi sluta oss till att Farleys 
etik är erfarenhetsbaserad. Det är genom att undersöka och förhålla 
sig till mänsklig erfarenhet som Farley når sina etiska slutsatser. 
Uppenbarelsen är på intet sätt oviktig, något som bekräftas av att 
hon, för egen del, hämtar stöd däri för sin människosyn.  

Farley för en diskussion om bibeln och den kristna traditionens 
betydelse i etisk reflektion. Hon sällar sig till de kristna etiker som 
betonar den ömsesidiga korrelationen mellan olika källor och bety-
delsen av att vikta erfarenheter mot uppenbarelsen.254 Det talar 
snarare för en teologisk anknytningsetik. Men att döma av Farleys 
normativa resonemang så har erfarenheter en särställning som käl-
la, och ambitionen att arbeta utifrån fler källor förblir mindre syn-
lig. Det här tydliggörs, som jag tidigare visade, explicit i frågor om 
sexualitet. Jag menar att det ovan sagda i högre grad pekar på en 
förnuftsbaserad etik, där moralisk insikt nås med hjälp av förnuft 
och erfarenheter i motsats till kristen uppenbarelse. Det låter sig 
också väl förenas med hennes generella strävan att i sin etiska re-
flektion förbli tillgänglig också för dem i andra religioner och livs-
åskådningar.  

Så långt ser vi hur Farleys etik ligger i linje med den förnuftsba-
serade etik som dominerar hennes tradition. Men hon är också 
kritisk mot delar av naturrättslig etik, och förordar en modifikation.  
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Verklighet istället för natur 
Genom att studera hur människor lever sina liv, så är det möjligt att 
nå kunskap om hur ett gott liv ser ut. Det kan sägas vara en grund-
bult till en erfarenhetsbaserad etik och för den som är naturrättsligt 
orienterad så underförstås en naturlig ordning. Så också hos Farley, 
även om hon hellre än natur pratar om ”verkligheten”.255 Vad som i 
det närmaste ska undersökas är vad hon avser med verklighet och 
hur den skiljer sig från en naturlig ordning. Det har betydelse inte 
bara för att förstå hennes kritik visavi romersk-katolsk teologi, utan 
också för att förstå den normativa etiska teori hon förfäktar.  

Farley talar om verkligheten som en källa till moralisk insikt. 
Vad hon som etiker söker efter är ”illuminator of reality”, det vill 
säga något som ger information om och belyser verkligheten.256 Det 
ger anledning att misstänka att vad Farley avser med verkligheten 
är en moralisk dimension, där värden och normer är identifierbara. 
Det är således en moralisk realism hon försvarar, något som antyd-
des i ett tidigare citat. Men det är också här hon önskar göra en 
markering. 

It is, however, generally recognized today by Catholic theologians 
that natural law is not a ‘package deal’, such that we get it whole, 
without having to acknowledge the partiality of every perspective 
and the provisionality of specific moral norms. Rather it is widely 
agreed that a natural law approach, in continuity with the Catholic 
tradition of moral thinking, requires that we take account of the 
possibility of new insights, new information, new perspectives.257 

Farley vänder sig emot möjligheten att en gång för alla slå fast hur 
den moraliska verkligheten ser ut och att därmed, med naturrätts-
ligt språkbruk, göra anspråk på vad som är naturligt. Istället pekar 
hon på varje uttolknings ofrånkomliga perspektiv och att det spelar 
roll vem som gör sig till tolk. Men det är för Farley inte skäl att 
avfärda en moralisk realism. Vad hon istället föreslår är dels en 
modifierad terminologi, där “verkligheten” ersätter ”naturen”, och 
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dels en betoning av en ständig omprövning av tidigare antaganden. 
Det är tack vare en moralisk realism som hon kan lyfta fram bety-
delsen av ”new insights, new information, new perspectives”. Här 
synliggörs rationaliteten bakom erfarenheternas centrala ställning. 
Det är i, tycks hon mena, erfarenheter den mest aktuella och där-
med mest relevanta informationen om verkligheten återfinns. Det 
här är bakgrunden till att hon gör gällande att erfarenheter kan 
omkullkasta tidigare försanthållanden om till exempel samkönad 
kärlek. 

Då erfarenheter är en central källa till den moraliska verklighe-
ten så får de också en kritiskt korrigerande funktion visavi norma-
tiva antaganden. Farley talar om att fastställda värden och normer 
bör ”make sense” och generera ”a responding recognition”.258 Erfa-
renheter kan utmana tidigare antaganden, också de som har stöd i 
bibel eller tradition. Om någon menar sig utifrån bibeln kunna dra 
vissa normativa slutsatser, så bör dessa omprövas om de inte 
”make sense” i mänskligt liv. Farley menar till exempel att ro-
mersk-katolska kyrkans förbud mot preventivmedel bör avvisas 
därför att det saknar stöd i mänsklig erfarenhet.259 Det är argumen-
tet att bruket av preventivmedel ger uttryck för själviskhet, som 
inte ”make sense” för människor i relationer. Bristande förankring i 
människors liv och leverne blir för Farley en indikation på att ett 
ideal eller en norm inte överensstämmer med den moraliska verk-
ligheten. Att en erfarenhet spelar en avgörande roll hör samman 
med dess unika förmåga att belysa verkligheten och därmed ge 
moralisk insikt.  

Erfarenheter, teleologi och fenomenologi 
Erfarenheter är alltså en viktig källa till den moraliska verklighe-
ten. Men att hänvisa till eller utgå från mänsklig erfarenhet är allt 
annat än entydigt. Det leder till viktiga frågor visavi Farleys mo-
dell. Vad är en erfarenhet och hur ger den kunskap? 
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Den första frågan kan besvaras genom att återgå till exemplet 
med preventivmedel och självisk kärlek. I sitt avfärdande av ka-
tolska kyrkans lära om preventivmedel menar hon sig ha stöd av 
”the reported experience of married persons”.260 Vad som först av 
allt kan konstateras är frånvaron av tydliga referenser till empiriska 
studier. Hon hänvisar visserligen till ”the reported experience”, 
men utan vidare referens. Det indikerar att hon gör anspråk på att 
det är allmänt känt: äkta makar upplever inte sin kärlek som själ-
visk vid bruk av preventivmedel. De erfarenheter hon hänvisar till 
kan närmast förstås som en vedertagen uppfattning om mänskligt 
liv. Något som också återfinns i hennes diskussion om samkönad 
kärlek då hon, fortfarande utan tydliga referenser pekar på ”the 
testimony of women and men”. Det är ingen intervjustudie hon 
åberopar, utan vad hon antar vara allmänt vedertaget. Vad Farley 
gör när hon hänvisar till erfarenheter är anspråk på vedertagna 
fakta om mänskligt liv. En erfarenhet blir snarast ett åberopande av 
förnuft.  

Hur kan då Farley göra gällande att förnuftet fungerar som stöd 
för avvisande av vissa vedertagna normer? Vad menar hon med att 
erfarenheter belyser verkligheten? Ett sätt att tolka Farley är att hon 
i likhet med andra naturrättsliga etiker ponerar ett teleologiskt 
samband. I sin diskussion om samkönad kärlek drar hon teleolo-
giska slutsatser:  

And we do, as I have said above, have clear and profound testimo-
nies to the intrinsic goodness of same-sex loves and same-sex rela-
tionships. We do have strong witness to the role of such loves and 
relationships in sustaining human well-being and opening to hu-
man flourishing.261 

Erfarenheter blir då relevanta sett till hur de fungerar och vilka 
konsekvenser som påvisas. Om något fungerar väl, finns det anled-
ning att anta att det också sker i enlighet med den moraliska verk-
ligheten. 
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Vad som också är förhanden i Farleys resonemang är influenser 
från den fenomenologiska filosofiska traditionen.262 Erfarenheter 
antas däri fungera som källa till förståelse och tolkning av feno-
men, av relevans för den mänskliga existensen. I Farleys tidiga 
Personal Commitments gör hon en fenomenologisk analys av be-
grepp som åtagande, förpliktelse och trohet.263 På motsvarande sätt 
undersöker hon senare begärets, kärlekens och här sexualitetens 
innebörd.  

Yet descriptions of varied experiences have enough in common to 
be generally recognized (at least today) as ‘sexual’. Perhaps the 
only way to understand this is to mull over the multiple elements 
that may be integral even if not distinctively essential to sexual ex-
perience.264 

Erfarenheter antas sammantaget säga något väsentligt om i det här 
fallet sexualitet, något som i sin tur blir betydelsefullt för den nor-
mativa diskussionen.  

Sammanfattningsvis så kan konstateras att erfarenheter fungerar 
i Farleys normativa etiska teori som källa till verkligheten både 
teleologiskt och fenomenologiskt. Erfarenheter bidrar med både en 
teleologisk förklaring och en fenomenologisk förståelse av verk-
ligheten.  

Bibel och tradition 
Vad som hittills har framkommit är att erfarenheter, i form av för-
nuft, har en central ställning i Farleys normativa teori. Jag har visat 
att det finns skäl att karakterisera den som erfarenhetsbaserad: det 
är genom att iaktta vad som är känt om mänskligt liv som känne-
dom om den moraliska verkligheten är möjlig. Farleys romersk-
katolska och naturrättsliga tradition utgör, tillsammans med feno-
menologin, en bakgrund till erfarenheters viktiga funktion i hennes 

                                                 
262 Se t.ex. Husserl, Edmund: Logical investigations. Vol. 2, Routledge, London 
(1901) 2001 samt Merleau-Ponty, Maurice: Phenomenology of Perception. Rout-
ledge, London (1945) 2002. 
263 Farley, Margaret A: Personal Commitments.  
264 Farley, Margaret A: Just Love, s.160. 



 114

etik. Vad som i det närmaste ska undersökas är vilken roll bibeln 
och kristen tradition har i Farleys normativa teori.  

Bibeln må vara viktig i kristen etik, men konstaterar Farley den 
är svår att använda normativt därför att ”the message is spare and 
often confusing”.265 Hennes inställning bekräftas också i en uppen-
bar avsaknad av tolkningsdiskussion eller principer för bibelan-
vändning. I sitt försvar av samkönad kärlek så konstaterar hon bara 
att ”there are ambiguities in what we learn about sexuality from all 
of our traditional sources”, och menar därför att erfarenheter ensam 
bör vara vägledande.266 Det faktum att Farley inte, i sammanhanget, 
föreslår alternativa bibeltolkningar, talar för källans tämligen svaga 
ställning i hennes etiska reflektion. Hon går inte i diskussion med 
bibelord eller gjorda bibeltolkningar i den aktuella frågan. Det 
förefaller inte viktigt för henne att visa hur bibeln kan tolkas till 
förmån för hennes slutsatser.  

När det gäller kristen tradition, så har jag konstaterat att hon 
därifrån hämtar stöd för en erfarenhetsbaserad etik. I den bemär-
kelsen kan traditionen sägas fylla en central funktion. Men kristen 
tradition är mer än naturrättslig etik. Hon talar om ”ongoing life of 
a faith community through time”, och tycks därmed innefatta fler 
trosmässiga och teologiska antaganden.267 Att traditionen omfattar 
”ongoing life” talar för att hon förstår traditionen såsom föränder-
lig. Det hör samman med den vikt hon lägger vid att bearbeta tradi-
tionens innehåll: ”What we have inherited by way of teachings and 
practices requires probing – in order to internalize or to modify or 
to find something new to which tradition has thus far only been 
able to point.”268 Kristen tradition är enligt Farley ett föränderligt 
uttryck för den kristna gemenskapens tro. Det är genom att bearbe-
ta traditionens innehåll som nödvändiga förändringar kan åstad-
kommas. Det talar för att bearbetning av kristen tradition har en 
betydelsefull ställning i Farleys sexualetik.  

Vi har sett i fler exempel hur Farley med utgångspunkt i just er-
farenheter menar sig kunna utmana lärosatser om sexualitet, som 
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dittills har hållits för sanna. Men liksom jag konstaterade ovan om 
Farleys bibelanvändning, så är det tydligt att hon inte visar på någ-
ra relevanta invändningar från traditionen. Istället avfärdar hon 
traditionen som källa till förmån för erfarenheter. Trots att hon gör 
gällande att ”some doctrines and some moral convictions are more 
central than others” så förblir det oklart vilka dessa är, vid sidan av 
naturrättslig etik.269  

När det gäller bibeln och den kristna traditionens roll i Farleys 
sexualetik, så menar jag att de har en ganska svag ställning. Hon 
förklarar det med att ”there are ambiguities”, i frågor om sexualitet. 
Må så vara, men Farley bemödar sig inte heller att tydliggöra andra 
normer och värden i bibeln respektive kristen tradition av relevans 
för en sexualetik. Något som än mer bestämt visar på erfarenheters 
suveräna ställning. Det är påtagligt att det är i den reflektionen som 
Farley identifierar sin normativa etiska teori.  

Rättvisa som rättigheter 
Vad är det då erfarenheter berättar om den moraliska verkligheten? 
Farley karakteriserar sin sexualetik såsom rättviseorienterad. För 
att förstå rättvisans funktion i Farleys normativa teori, så ska vi 
börja i det hon kallar ”obligating-features of persons”.270 Till en 
människa hör vissa ofrånkomliga karaktärsdrag, vilka i sin tur kan 
sägas konstituera en människa. Det är autonomi och relationalitet: 
en människa är både fri och beroende på en och samma gång. Vad 
det för Farley handlar om är att förena en kantiansk människosyn 
med senare teorier om människans kontextuella tillhörighet. 

We need a way of interpreting autonomy not as sheer self-
dependence but as a response to what we already are and to what 
has become possible for us in terms of where we are. In other 
words, we need an understanding of autonomy as situated.271 
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Det går inte, menar hon, att lyfta fram det ena på bekostnad av det 
andra. Människan är inte bara fri men inte heller, som vissa femi-
nistiska teoretiker gör gällande, endast underordnad de relationer 
och sammanhang hon eller han lever i. Farleys ställningstagande 
bör förstås i ljuset av en pågående debatt mellan omsorgsorientera-
de etiker, vilka betonar människans relationella sida och rättvise-
orienterade etiker som lyfter fram mänsklig autonomi.272 Vad Far-
ley eftersträvar är möjligheten till en syntes däremellan. 

Men det till synes paradoxala i en förening av frihet och bero-
ende visar hon inte bara som möjlig utan också som nödvändig. Att 
bortse från människors dubbla belägenhet vore att förvanska vad 
erfarenheter lär och förnuftet visar. Hennes primära källa är fortfa-
rande, som vi har sett tidigare, erfarenheter.273 

Den som gör gällande att till människans essens hör endast fri-
het eller enbart beroende gör anspråk på en människosyn som stri-
der inte bara mot vad vi känner till om mänskligt liv och erfarenhe-
ter. Det är också en människosyn som strider mot den moraliska 
verkligheten.  

Vad har då det här med rättvisa att göra? Jo, rättvisa handlar för 
Farley om att respektera ”the concrete reality of others”. Till det 
senare hör vad vi såg ovan i termer av ”obligating-features of per-
sons”. Det vill säga, med rättvisa avser Farley rätten att bli respek-
terad och behandlad såsom en autonom och relationell människa. 
Orättvisor uppstår när mänsklig frihet inskränks eller när någon 
fråntas möjligheten att få leva i relation. Rättvisa handlar för Farley 
om att få leva i enlighet med det essentiellt mänskliga.   

Hur kan hennes rättviseteori karakteriseras? Den är orienterad 
utifrån rättigheter, snarare än fördelning av värden. Rättigheter är 
något som innehas av varje människa i kraft av hans eller hennes 
mänsklighet. Det är således frågan om medfödda rättigheter. Den 
som ska behandlas rättvist är den enskilda människan, och inte en 
social eller politisk grupp som vissa andra rättviseteoretiker gör 
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gällande.274 Rättvisa handlar i Farleys teori primärt om relationer 
mellan människor som individer, även om hon inte bortser från 
betydelsen av det sociala sammanhanget.  

Det är en deontologisk normativ teori vi möter i Farleys sexual-
etik. Det kommer att bli än mer tydligt när vi ser hennes normer för 
rättvisa i sexuella relationer. Rätt är den relation och handling där 
rättvisa uppnås.  

I Just Love där hon förenar sin rättviseteori och antaganden om 
människans essens med sexualetiken, så motiverar Farley rättvi-
sans ställning i just sin fenomenologiska bestämning av kärlek. 
Rättvisa, menar hon, är i själva verket kärlekens normativa inne-
håll.275 Farleys sätt att förena rättvisa och kärlek kan förstås som en 
kommentar till hur teologer i kristen tradition gör en distinktion 
mellan kärlek och rättvisa, med det förra som högre etiskt ideal.276 
Den hierarkiska ordningen har sedan legitimerat frånvaron av rätt-
visa inom nära relationer – där är nämligen kärlek ett i sig tillräck-
ligt etiskt ideal. Det är i ljuset av det som Farleys konstaterande om 
rättvisa och kärlek bör förstås. Utan rättvisa, betonar hon, existerar 
ingen kärlek.  

Könsteori 

Alltid kön aldrig kön 
Farley ringar in grundläggande mänskliga karaktärsdrag och menar 
att det är filosofiskt möjligt och nödvändigt att tala om en mänsklig 
essens bortom kulturella och sociala konstruktioner. Ur ett könste-
oretiskt perspektiv är det intressant att hittills kunna notera att hon 
förutsätter en för män och kvinnor gemensam essens och att 
könstillhörighet inte förefaller ingå i det hon menar vara essentiellt 
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mänskligt. Det är åtminstone inte primärt konstituerande för en 
människa att vara man eller kvinna.  

Det finns ingen anledning att tillskriva Farley en essentialistisk 
könsteori, med två distinkta könsessenser, även om hon tillhör en 
tradition som omfattar en sådan. Istället är det tydligt att hon beto-
nar likheter mellan män och kvinnor just på ett essentiellt plan. 
Genom att tillskriva både män och kvinnor en essens av autonomi 
och beroende, motsätter hon sig de slags antaganden som skiljer 
mellan mäns och kvinnors essens, där män i högre grad antas vara 
autonoma medan kvinnors essens handlar om att bejaka relationer. 
Istället bemöter hon sådana antaganden med sin människosyn, 
gemensam för män och kvinnor. 

Lika lite som det finns två distinkta könsessenser är det enligt 
Farley möjligt att hänvisa till kroppen och visa på oinskränkta 
könsskillnader. Hon ifrågasätter snarast en entydig tvåkönsmodell: 

We have learned, mainly from people´s experience but also from 
scientific exploration, that these clearly defined male or female 
configurations are not universal among humans. (...) There are 
human bodies that are neither entirely female nor entirely male; 
they do not fall neatly into a binary sexual division.277 

Vad vi därav kan lära oss, menar Farley, är inte att tvåkönsmodel-
len är irrelevant, men att en oproblematiserad hänvisning till natur 
eller naturenlighet är svår att göra. Det ger henne ytterligare skäl 
att ifrågasätta uppfattningen om att det finns två distinkta könses-
senser och att kroppen därtill skulle fungera som säker källa till 
dem. Att Farley avvisar två kön i en naturgiven och tidlös bemär-
kelse förhindrar henne emellertid inte från att hålla fast vid en upp-
delning mellan män och kvinnor. Uppfattningen att en grupp indi-
vider kan klassificeras utifrån yttre karakteristika har jag benämnt 
svag essentialism. Det hör för många feministiska teoretiker sam-
man med möjligheten att identifiera och analysera underordning.278 

Till en feministisk ambition hör, enligt Farley med nödvändighet 
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möjligheten att kunna skilja kvinnor från män och det för att 
”adress precisely the problems of gender”.279   

Jag menar att Farleys könsteori bör karakteriseras såsom kon-
struktivistisk och att kön, för Farley, är en kulturellt, historiskt och 
politiskt skapad kategori. Kön fungerar som redskap för att förstå 
och tolka det mänskliga livet. Men det faktum att varje tid skapar 
sina antaganden om vad som hör respektive inte hör till framför allt 
manligt och kvinnligt kön medför att frågan om kön aldrig kan 
besvaras utan ett visst sammanhang. Det finns ingen neutral plats 
att starta i utan varje antagande utgör också ”efforts to correct or 
reinforce previous understandings”.280 Det är därför inte heller, 
enligt Farley, möjligt att reducera föreställningar om kön till något 
bakomliggande “rent kön”. Tvärtom vittnar kulturers och de socia-
la sammanhangens betydelse om omöjligheten att frigöra sig ifrån 
det egna sammanhanget och uttala sig på ett essentiellt och därmed 
tidlöst plan. Däremot frånsäger hon sig inte generellt den filosofis-
ka möjligheten att tala i termer av essens, något som redan har 
konstaterats i samband med hennes människosyn.  

Farley avfärdar en stark könsessentialism till förmån för en kon-
struktivistisk könsteori. Trots att hon ifrågasätter möjligheten att 
avskala uppfattningar och föreställningar om kön för att nå fram till 
en icke-konstruerad kärna, så är hon inte beredd att avvisa krop-
pens betydelse i det mänskliga livet. För den enskilde, menar hon, 
är det uppenbart att det mänskliga livet betingas av hur kroppen ser 
ut och fungerar. När det gäller en könsteoretisk diskussion så lyfter 
hon fram transsexuellas erfarenheter av att leva i ”fel kropp”.281 
Vad dessa vittnar om är vikten av att se ett samband mellan hur 
kön konstrueras och hur kroppar är konstituerade. Den som menar 
att skillnader mellan mäns och kvinnors kroppar enbart existerar på 
ett konstruerat plan, gör sig enligt Farley skyldig till ett felsteg.  
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Like the human body, the meaning of almost everything is socially 
constructed, but there are limits beyond which some constructions 
will end in destruction.282 

Det faktum att Farley inte är beredd att förstå kroppen som en ren-
odlad konstruktion, ger oss anledning att förstå hennes könsteori 
som modifierad i förhållande till en långtgående radikalkonstrukti-
vist som Judith Butler.  

När vi då har kommit så långt att det är möjligt att konstatera att 
Farleys könsteori är konstruktivistisk, om än av modifierat snitt, 
återstår att identifiera hennes feministiska position.  

Feminism som likhet 
Det finns ett samband mellan Farleys rättviseteori och hennes 
könsteori, något som i sin tur är av betydelse för hennes feministis-
ka position. Jag har visat hur Farley gör gällande att en människa 
bör förstås som både autonom och relationell. Med det markerar 
hon avstånd mot en alltför ensidig betoning av den autonoma män-
niskan, men också mot de feministiska teoretiker som utifrån en 
essentialistisk könsteori gör gällande en fundamental skillnad mel-
lan män och kvinnor. De senare menar att förmågan till relation är 
något som kännetecknar den kvinnliga essensen.283  

I och med sin könsteori så avvisar Farley essentiella skillnader 
mellan män och kvinnor, och bejakar istället i rättviseteorin upp-
fattningen om en fundamental likhet mellan män och kvinnor. Det 
är i den här grundläggande likheten som Farleys feministiska posi-
tion hör hemma. I sin beskrivning av feminism och feministisk etik 
konstaterar hon också följande grundläggande antaganden: för det 
första att ”women are fully human” och för det andra en ”view of 
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personhood that identifies relationality along with autonomy as an 
essential feature of human persons”.284  

Det finns således en uppenbar samhörighet mellan Farleys fe-
ministiska position och hennes rättviseteori. Den feministiska am-
bitionen kan sägas understryka och möjliggöra för kvinnors ställ-
ning som fullvärdiga rättighetsinnehavare. Vad som därmed syn-
liggörs hos Farley är ett motstånd mot den slags feminism som 
ifrågasätter de teoretiska grunderna till att tala i termer av rättig-
hetsinnehavare och subjekt. Jag visade tidigare att Farley ifrågasät-
ter en alltför långtgående konstruktivism. Vad det handlar om är att 
försvara den teoretiska och metafysiska möjligheten att förhålla sig 
till verkligheten som en objektiv storhet. Det finns, menar hon i 
verkligheten vissa givna och därmed ofrånkomliga förutsättningar.  

For most feminists ’reality’ is not infinitely malleable, not neu-
trally open to an infinite number of interpretations at any given 
point of time.285 

I mer konkreta ordalag så betonar Farley den nödvändiga möjlighe-
ten av att tala om gemensamma erfarenheter och generella rättighe-
ter. När postmodernt influerade feminister avvisar något icke-
konstruerat bortom konstruktionen eller något otolkat bortom tolk-
ningar ifrågasätts detta och de landar, enligt Farley, i en relativism 
som i själva verket gör feminismen en björntjänst. 

To move in this direction, of course, threatens to leave feminism 
without the tools for a universal critique of structures of domina-
tion and subordination.286 

Farleys feministiska position kan karakteriseras som en likhetsfe-
minism och hon avfärdar både den feminism som lyfter fram en 
grundläggande skillnad mellan könen och den som ifrågasätter den 
teoretiska möjligheten att överhuvudtaget identifiera likheter. Det 
medför att såväl särartsfeminism som den radikalkonstruktivistiska 
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feminismen avvisas. Det är nödvändigt att kunna tala om likheter 
mellan kvinnor, men utan att hamna i en särartsfeminism. Jag har 
också önskat visa att det finns uppenbara likheter mellan Farleys 
feministiska strävan och hennes rättviseteori.  

Sexualetik 

Sexualitet med riktning 
Ett sätt att normativt reflektera över sexualitet är att peka på vad 
som antas vara en sann eller äkta sexualitet. Därifrån dras sedan 
slutsatser om hur sexualitet bör förstås, skillnader mellan mäns och 
kvinnors sexualitet samt vilka handlingar eller relationer som är 
moraliskt försvarbara. Ofta förenas det här med argument om na-
turenlighet.  

Ett annat, närmast motsatt, sätt att identifiera normer och värden 
för människors sexuella liv, är att avvisa antaganden om en sexua-
litetens essens till förmån för en konstruktivistisk förståelse och 
istället visa på nödvändigheten av andra normer och ideal.  

När vi nu ska undersöka Farleys antaganden om sexualitet så 
ska den gjorda distinktionen hållas i minnet. Sexualitet är, skriver 
hon, summan av människors sexuella liv och erfarenheter.287 Det 
kan innefatta känslor, handlingar, begär och/eller relationer. Vilka 
handlingar eller känslor som anses sexuella är enligt Farley under-
ordnad föreställningar och ideal i en viss kulturell och social kon-
text.  

The fact that we still do not understand the ’sexual’ fits well with 
our contemporary recognition that so much of the meaning of 
body, sex, and sexuality is socially and historically constructed. 
Hence, experiences of sexuality will vary not only from individual 
to individual but in significant ways from culture to culture and 
across time.288 

                                                 
287 Farley, Margaret A: Just Love, s.159. 
288 Farley, Margaret A: aa, s.160. 



 123

Att en viss handling eller känsla anses sexuell eller inte avgörs i det 
sammanhang vari handlingen eller känslan äger rum. Hon konsta-
terar till exempel att ”maternal feelings of mothers as they nurse 
their infants” kan anses och upplevas som sexuella i vissa kontex-
ter.289 Om hon själv anser det vara uttryck för sexualitet, låter hon 
vara osagt. Istället betonar hon sexualitetens formbarhet och käns-
lighet just för kulturella, religiösa och sociala sammanhang.290  

Finns det då inga gränser för vad som anses ingå i människors 
sexuella liv? Kan sexualitet förstås hur som helst? Farley listar en 
mängd aspekter som vanligtvis ingår i en sexuell erfarenhet, men 
tillstår att de inte bör förstås som ”distinctively essential to sexual 
experiences”.291 I en fotnot till en genomgång av olika exempel på 
sexuella erfarenheter fastställs emellertid följande:  

At least one of the examples, sexual assault, leads to the conclu-
sion that the experience is not a sexual experience; it is an experi-
ence of violent attack, and the emotions of the one attacked will 
not be ‘sexual’ but those emotions that characterize being violated. 
This conclusion is significant, since it disallows all sorts of judge-
ments such as ‘she was asking for it’ or the perpetrator ‘was sim-
ply driven to have sex’.292 

Här avvisar hon de föreställningar som bejakar våldtäkt som en del 
av mänsklig sexualitet. En handling som omfattar våld och över-
grepp bör inte förstås som sexuell. Våldtäkt är något hon liksom de 
allra flesta avfärdar som moraliskt förkastligt. Vad hon emellertid 
konstaterar är inte att våldtäkt är uttryck för en dålig i bemärkelsen 
omoralisk sexualitet, utan hon avvisar att våldtäkt är en sexuell 
erfarenhet. Den som erfar en våldtäkt gör ingen sexuell erfarenhet. 
Menar hon därtill att en relation där övergrepp förekommer i själva 
verket inte är sexuell? Det skulle tala för att Farley med sexualitet, 
i själva verket avser det hon (i människors sexuella liv) finner mo-
raliskt försvarbart. En erfarenhet, handling eller relation upphör att 
vara sexuell då tvång och våld förekommer. Det förklarar att hon 
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bejakar ”the plasticity of human sexuality” samtidigt som hon fast-
slår att ”not that it is infinitely malleable”.293  

Det som kan konstateras är att Farley med sexualitet avser en 
kulturellt konstruerad kategori av föreställningar och erfarenheter, 
men med vissa gränser. Allt som förefaller vara sexualitet är inte 
det. För att återgå till exemplet med våldtäkt, så kan vi förmoda att 
det åtminstone har funnits kulturella sammanhang där det har an-
setts som en legitim del av framför allt mäns sexuella liv.294 Vad 
Farley avvisar är inte existensen utav föreställningen utan berätti-
gandet av den.  

Trots att vi tidigare kunde konstatera hur Farley värjer sig för 
möjligheten att identifiera essentiella aspekter av sexualiteten, så 
menar jag att hon har en tydlig uppfattning om vad som ger sexua-
liteten dess karaktär. Samma uppfattning är vad hon avser då hon 
talar om något som konstituerar sexualitet och därmed gör känslor 
och handlingar sexuella. Detta något hör samman med begär: 
“Sexuality is an expression of something beyond itself. Its power is 
a power for union, and its desire is a desire of intimacy.”295 

Vad som tydliggörs är att sexualitet, enligt Farley är något som 
handlar om människors förmåga och längtan att nå utanför sig själv 
och söka förening med någon annan. Det är en annan slags förstå-
else än den som utgår från att könsorganen används eller att be-
fruktning är potentiellt möjlig. I sin normativa diskussion om rätt-
visa och sexualitet konstaterar Farley om sexualitet att “it is fun-
damentally relational”.296 Sexualitet, menar hon hör på ett essenti-
ellt plan samman med människans relationsskapande, och kan 
därför sägas ha en riktning utåt mot andra människor. En handling 
eller känsla som inte syftar till relation, kan inte heller betecknas 
som sexuell. Det förklarar å ena sidan avvisandet av våldtäkt som 
sexuell erfarenhet och bekräftar å andra sidan möjligheten att som 
ammande mamma karakterisera amningen som en sexuell erfaren-
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het. Vad Farley här visar är att en gräns för vad som kan anses 
sexuellt och inte återfinns i känslans, handlingens eller relationens 
riktning.  

Om vi återgår till inledningen och frågan om hur en normativ 
reflektion över sexualitet kan se ut, så kan konstateras att Farley 
argumenterar för externa normer. Det är inte tillräckligt, menar 
hon, att utgå från sexuella handlingar och erfarenheter. Vad jag här 
har önskat visa är att en konstruktivistisk syn på sexualitet förvisso 
försvaras, men att det dras en gräns för vilka föreställningar som 
kan karakteriseras som sexuella. Trots att vissa kulturer karakteri-
serar våldtäkt som en del av (manlig) sexualitet, så avvisar Farley 
att det kan förstås som uttryck för sexualitet. Något som kommer 
att visa sig är att det Farley förstår som ofrånkomligt för sexualitet 
stämmer väl överens med den externa rättvisenorm hon argumente-
rar för. Men först något om sexualitet och kön. 

Sexualitet och kön 
Det finns en mängd olika föreställningar om vad som anses ingå i 
kvinnors respektive mäns sexualitet. Inte sällan görs en skarp åt-
skillnad däremellan med hänvisning till hur kroppen är konstitue-
rad och barn blir till.297 För Farleys del kan konstateras att hon till-
hör en tradition med tydliga antaganden om vad som utgör mäns 
och kvinnors sexualitet. Vad säger då Farley själv om sexualitet 
och kön? Hon betonar kontextens betydelse för hur sexualitet tol-
kas och förstås. Jag visade tidigare hur Farley menar att vissa kvin-
nor upplever amning som en sexuell erfarenhet. Att inte alla am-
mande kvinnor gör samma erfarenhet vittnar, enligt Farley om 
kontextens betydelse för att sätta ord på sina erfarenheter. Det se-
nare förklarar också skillnader i vad som anses tillbörligt för män 
och kvinnor att känna och agera sexuellt.  

I en diskussion om samkönad kärlek så konstaterar Farley om 
sin traditions antaganden om sexualitet och kön att ”dominant mo-
tifs of the tradition (...) have undergone significant change”.298 Vad 
som tidigare hölls för sant överges för nya uppfattningar. Hon 
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uppmärksammar emellertid hur avpolletterade antaganden om till 
exempel skillnader mellan mäns och kvinnors sexualitet återkom-
mer med full kraft i diskussionen om samkönad kärlek. Något som 
i sin tur visar på vikten av att förbli medveten om sexualitetens 
konstruktion. Hur är det då med mäns respektive kvinnors sexuali-
tet? Finns det anledning att upprätthålla antaganden om fundamen-
tala skillnader?  

Vi har hittills sett att Farley i sin människosyn förfäktar vissa 
grundläggande antaganden om människan, gemensamma för män 
och kvinnor. Därtill har jag också konstaterat att hon inte är beredd 
att tillskriva essentiella skillnader mellan män och kvinnor i sin 
könsteori. Tvärtom visar hon på svårigheten i att till exempel med 
utgångspunkt i kroppen försöka upprätthålla en tvåkönsmodell. När 
det gäller sexualitet så menar Farley att den är ”fundamentally 
relational”. Jag har visat att det kan förstås som att hon därmed 
drar en gräns för vilka handlingar, känslor eller relationer som kan 
räknas som sexuella. Relationalitet är också ett karaktärsdrag hon 
identifierar som grundläggande mänskligt. Även om förmågan att 
skapa och värna relationer ofta tillskrivs kvinnor och kvinnors 
sexualitet i högre grad, så är inte Farley beredd att hänföra kvinnor 
en särskild essens. Inte minst Farleys könsteori pekar mot slutsat-
sen att hon inte skiljer mellan mäns och kvinnors sexualitet. Strä-
van efter att nå utanför sig själv är något som konstituerar såväl 
mäns som kvinnors sexualitet.  

Både det faktum att Farley inte skiljer mellan mäns och kvin-
nors sexualitet och hennes förståelse av sexualitet ger anledning att 
anta att fundamentala skillnader mellan sam- och särkönad sexuali-
tet vare sig förutsätts eller förordas. Med andra ord: Det finns ing-
enting nödvändigt heterosexuellt i hennes syn på sexualitet. Det 
krävs inte en man och en kvinna för att en sexuell handling ska 
betecknas som sexuell. Att kvinnor och män samt homo- och hete-
rosexuella likväl gör olika sexuella erfarenheter beror på att skill-
nader betonas i många kontexter.     
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Sexualitet med normativa slutsatser 
Även om Farley inte använder termer som naturlig eller naturenlig, 
så står det klart att normativa antaganden om samlevnad är skönj-
bara i hennes förståelse av sexualitet. Hennes sätt att konstituera 
sexualiteten såsom relationell leder till vissa slutsatser om kön och 
sexualitet. Trots att Farley gör anspråk på att diskutera samlevnad 
utifrån externa värden och normer så ska jag i det närmaste visa på 
ett samband mellan hennes förståelse av sexualitet och hennes 
rättviseorienterade antaganden om samlevnad.  

Farley hävdar att det är otillräckligt att skapa sexualetiska ideal 
utifrån en reflektion över sexuell erfarenhet. Istället bör en norma-
tiv reflektion över sexualitet ”turn away for a time from the sexual 
sphere to other spheres of human existence”.299 Det hör i sin tur 
samman med föreställningar om sexualitet som Farley menar är 
seglivade i den västerländska kulturen. 

An inarticulable but persistent tie between sexuality and evil re-
mains in the implicit consciousness of persons, and in the symbolic 
structure of the West. So great is the resistance of conceptions of 
sexual defilement to correction that, as Ricouer suggests, it is not 
from meditation of sexuality alone that we will come to an ade-
quate sexual ethics.300  

I västerländsk idétradition sammanförs sexualitet med negativa 
konnotationer. För den som söker sexualetiska ideal blir det näst 
intill omöjligt att dra andra normativa slutledningar om sexualitet 
än de som bekräftar den gängse bilden. En slutsats vi kan dra är att 
Farley finner dessa föreställningar om sexualitet som både proble-
matiska och ofullständiga. Vad hon här förordar är emellertid inte 
främst en annan syn på sexualitet utan nödvändigheten av att söka 
sexualetiska ideal i “other spheres of human existence”. Hon landar 
i rättvisa. Den sexuella handling eller relation är rätt som karakteri-
seras av rättvisa.  

Vad jag emellertid önskar tydliggöra är likheterna mellan å ena 
sidan det externa rättviseideal som Farley hänvisar till och å andra 
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sidan hennes syn på sexualitet. Med hänvisning till rättvisa menar 
hon att en sexuell handling endast kommer till sin rätt inom ramen 
för samlevnad.301 Uttryck för mänsklig sexualitet (som omfattar fler 
än en person) är bara moraliskt försvarbar i en varaktig relation. 
Det här ligger också i linje med en uppfattning om sexualitet som 
grundläggande relationell. Likväl som Farley argumenterar för att 
en sexuell erfarenhet utifrån våld eller hot om våld inte vare sig 
syftar till eller åstadkommer relation – och därmed inte kan betrak-
tas som sexuell – bör hon kunna argumentera för att en sexuell 
handling som äger rum i en relation i högre grad ligger i linje med 
sexualitetens konstitution. 

En reflektion över sexualiteten må vara otillräcklig för en nor-
mativ diskussion, men det är åtminstone möjligt att däri skönja 
sexualetiska ideal. Också i Farleys sexualetik märks ett samband 
mellan antaganden om sexualitet och vad som anses rätt i frågor 
om relation och samlevnad. Även om Farley menar att det är nöd-
vändigt med normer från andra delar av mänskligt liv, så återfinns 
en överensstämmelse mellan hennes antaganden om rättvisa och 
det hon förstår som essentiellt för sexualiteten. En sexuell handling 
bör äga rum inom en relation därför att där kan sexualitetens rikt-
ning bäst komma till sin rätt. Men bara för att uttryck för sexualitet 
äger rum inom mellanmänsklig samlevnad innebär det inte per 
automatik att det är rätt. Relationen bör följa vissa kriterier.  

Rättvis samlevnad med krav 
I analysen av Farleys sexualetik har vi kommit till frågan om rätt 
samlevnad. Vad är det som gör en sexuell relation mellan männi-
skor rätt? Är det en viss form eller är det snarare innehållsliga vär-
den?  

Jag har visat hur Farley finner att en reflektion över sexualitet är 
otillräcklig för att skapa etiska ideal över människors sexuella liv. 
Rättvisa, konstaterar hon, fungerar som etiskt ideal för mellan-
mänskliga relationer på områden utanför den sexuella sfären.302 Det 
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finns därför ingen anledning att inte också tillämpa samma ideal 
inom ramen för sexuella relationer.303 Tvärtom menar hon, som vi 
har sett, att det är nödvändigt. Det medför att frågan om rätt sam-
levnad besvaras med rättvisa. Rättvisa definierar Farley som rätten 
att bli respekterad och bemött som autonom och relationell. Hon 
talar förvisso om ”the concrete reality of persons” men det visar sig 
att det framför allt är människans grundläggande frihet och bero-
ende av andra som hon avser. Den relation är rätt där den mänskli-
ga autonomin tillsammans med relationaliteten upprätthålls. Farley 
konkretiserar det hela genom att formulera grundläggande krav 
relaterat till det hon finner karakteristiskt mänskligt. 

Autonomy is to be respected through a requirement of free consent 
from sexual partners, with related requirements for truthtelling, 
promise-keeping, and respect for privacy. Relationality is to be re-
spected through requirements of mutuality, equality, commitment, 
fruitfulness, and social justice.304 

Vi ska undersöka några av kraven mer noggrant, nämligen de tre 
sistnämnda. Vad menar Farley när hon gör gällande att en rättvis 
relation bör kännetecknas av ”commitment”, fruktbarhet samt soci-
al rättvisa?  

När Farley argumenterar för sina rättvisenormer så är hon inte 
uteslutande intresserad av att karakterisera det jag efterfrågar som 
samlevnadsideal eller norm. Till hennes ambition hör istället att 
visa på normer för människors sexuella liv överhuvudtaget.305 Det 
visar sig dock att Farley argumenterar för att uttryck för mänsklig 
sexualitet hör hemma i en relation av en viss karaktär. Det är i lju-
set av det här som “commitment” som krav hör hemma. Det finns, 
konstaterar Farley, åtminstone två sätt att förhålla sig till sin sexua-
litet.  
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One is through novelty of persons with whom they are in sexual 
relation. Moving from one partner to another prevents boredom, 
sustains sexual interest and the possibility of pleasure. A second 
way is through relationship extended sufficiently through time to 
allow the incorporation of sexuality into a shared life and an en-
during love. The second way seems possible only through com-
mitment.306 

Farley förordar det senare och menar således att sexuella handlin-
gar bör inringas av ”a shared life and an enduring love”. För detta 
krävs “commitment”. Om vi börjar i det senare så kan vi med hjälp 
av Farleys fenomenologiska analys i Personal Commitments kon-
statera följande:  

The primary purpose of explicit, expressed interpersonal commit-
ments is to provide some reliability of expectation regarding the 
actions of free persons whose wills are shakeable. It is to allow us 
some grounds for counting on one another.307 

Med ”commitment” avses att skapa gemensamma ramar i en rela-
tion. Ett exempel på en ram är de löften som ges i och med äkten-
skapets ingående. Ett annat torde vara att komma överens om rela-
tionens utsträckning i tid. Det gör att “commitment” handlar både 
om ett (känslomässigt) engagemang och ett slags åtagande. 

Vad är det för slags engagemang och åtagande som Farley avser 
i och med sin rättvisenorm? Jo, det som möjliggör för varaktig 
gemenskap och kärlek. Vad som avses här är alltså inte en över-
enskommelse om en kortvarig relation. Är det i själva verket äk-
tenskapet hon åsyftar? Jag menar att det inte bör tolkas så. Tvärtom 
uppfattar jag det som en markering att Farley överhuvudtaget inte 
diskuterar den äktenskapliga formen då hon anför sina rättvisenor-
mer. Äktenskap förefaller enligt Farley inte vara oumbärligt för 
rättvisa i människors sexuella liv.  

Däremot förordas ett ömsesidigt engagemang och åtagande, vil-
ka bör vara inställda på en varaktig relation. För att återgå till frå-
gan om rätt samlevnad så innebär den här normen att parterna i en 
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relation både bör tydliggöra sina intentioner samt att intentionen 
bör vara en relation utsträckt i tid. Finns det en ovilja till åtagande 
eller sker den under andra förespeglingar än varaktighet så menar 
Farley att relationen förlorar sin rättvisekaraktär. Respekten för 
parternas relationalitet går förlorad utan engagemang och åtagande 
av den sort som Farley förordar.   

I och med normen fruktbarhet förändras kravens karaktär. Vad 
Farley i de tidigare normerna tydliggör är hur människors sexuella 
liv i en vid bemärkelse kan säga kännetecknas av rättvisa. Krav på 
ömsesidighet och rätten till fritt medgivande omfattar sexuella 
handlingar likväl som relationer. Med kravet på engagemang och 
åtagande tydliggörs att Farley är av övertygelsen att en sexuell 
handling för att betecknas som rättvis bör äga rum i en varaktig 
relation. Vad Farley med fruktbarhet besvarar är emellertid vilken 
karaktär på kärleken som är nödvändig för att en relation ska be-
tecknas som rättvis. Förvisso har normen åtminstone en historisk 
koppling till legitimering av sexuella handlingar, men Farley gör 
en tydlig poäng av att det i själva verket bör förstås som en norm 
relaterad till kärlek istället för sexualitet. Vad är då en fruktbar 
kärlek? Hur ser sambandet ut med rättvisa?  

Beyond the kind of fruitfulnes that brings forth biological children, 
there is a kind of fruitfulness that is a measure, perhaps, of all in-
terpersonal love. Love between persons violates relationality if it 
closes in upon itself and refuses to open to a wider community of 
persons.308  

Med fruktbarhet innefattas fler människor än de direkt delaktiga i 
relationen. Rättvisa kräver kärlek, engagemang och ansvar också 
relaterat till omgivningen. En kärlek som inte räcker utanför den 
intima relationen är skadlig. Vems relationalitet är det som kom-
mer till skada? Är det parterna i relationen eller människorna runt 
omkring? Farley förefaller beredd att svara alla inblandade. Hon 
ställer å ena sidan omgivningens behov mot en ”égoisme à deux” 
och konstaterar å andra sidan att parterna i relationen bedrar sig 
och varandra om kärleken inte ger frukt. Rättvis är för det första 
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den samlevnad där ansvar för omgivningen tas, men inte bara det: 
relationen i sig, kärleken däri, bör för det andra vara drivkraften. 

Är det då möjligt att bedöma graden av fruktbar kärlek i en rela-
tion? Är det inte rimligt att anta att karaktären på både kärleken 
och engagemang förändras över tid efter behov och möjligheter? 
När Farley listar det hon menar bör känneteckna en rättvis relation 
så talar hon i termer av ”bottom-line requirements”. När en viss 
gräns är passerad så kan inte heller en relation och kärlek karakte-
riseras som fruktbar. Var den gränsen går tydliggör inte Farley, 
men vi får anta att hon låter de inblandade bedöma.  

 Farleys sista krav, social rättvisa, kan förstås som motsatt 
fruktbarhet. Här avses istället omgivningens ansvar för den intima 
relationen och parterna däri. 

A social justice norm in the context of sexual ethics relates not 
specifically to the justice between sexual partners. It points to the 
kind of justice that everyone in a community or society is obli-
gated to affirm for its members as sexual beings.309 

Här återkommer Farleys övertygelse om ett tydligt samband mellan 
sexuella erfarenheter å ena sidan och normer samt ideal i omgiv-
ningen å andra sidan. För att samlevnaden ska förbli rättvis fordras 
ett socialt sammanhang som möjliggör och uppmuntrar samma 
rättvisa. Ett konkret exempel som anges är jämlikhet i heterosexu-
ella relationer.310 Så länge ett samhälle legitimerar kvinnors under-
ordnade ställning på till exempel arbetsmarknaden så kommer in-
tima relationer att återspegla samma maktbalans. Men ansvaret för 
social rättvisa ligger inte bara hos samhället i ett strukturellt avse-
ende – lika viktigt är insikten om vars och ens ”obligation to re-
spect all persons as ends in themselves”.  

Så långt har vi sett – formulerat som krav eller norm – vad Far-
ley menar är nödvändigt för att samlevnad ska karakteriseras som 
rättvis. De syftar till att tydliggöra hur respekt för människors au-
tonomi och relationalitet upprätthålls. Kraven är primärt relaterade 
till parterna i relationen, men också omgivningen har ansvar. Vad 

                                                 
309 Farley, Margaret A: aa, s.228. 
310 Farley, Margaret A: aa, s.229. 



 133

som också tydliggörs är att innehållet i relationen står i fokus. Det 
är mer viktigt med ömsesidighet och att kärleken har en karaktär 
som når utanför relationen än att samlevnaden kännetecknas av en 
bestämd form. Kravet på engagemang och åtagande visar sig inne-
bära en förpliktelse till ”enduring love”, något som delvis kan för-
stås som ett formrelaterat krav. Likafullt saknas varaktighet som ett 
specifikt krav. Sammantaget ger det för handen att Farley karakte-
riserar rätt samlevnad utifrån en relations innehåll.   

Sexualitet, kärlek och rättvisa för alla 
Innan vi går vidare och undersöker vilka relationer som omfattas 
av Farleys rättvisekrav vill jag kort återknyta till en tidigare diskus-
sion.  

Det är tydligt att Farley menar att en sexuell handling bör äga 
rum inom ramen för samlevnad. Även om hon anser sig tvingad att 
söka efter normer utanför människors sexuella liv, så har jag öns-
kat visa att det finns ett samband mellan det hon förstår som essen-
tiellt för sexualitet och de rättvisenormer hon anger. Både sexuali-
tet och rättvisa appellerar till människans relationella sida. Uttryck 
för sexualitet som inte möjliggör för relation är i själva verket inte 
sexuella, menar Farley utifrån exemplet med våldtäkt.  

När det nu gäller frågan om rätt samlevnad så visar det sig fin-
nas ett motsvarande samband mellan kärlek och rättvisa. Kärleken 
kan bedömas efter graden av respekt ”for the concrete reality of 
others”.311 Saknas rättvisa mister kärleken sin karaktär av respekt 
för den andra. Det innebär i sin tur att en (kärleks) relation utan 
rättvisa, enligt Farley, inte kan sägas konstitueras av kärlek.  

Vad som visar sig är att Farley definierar kärlek och sexualitet 
som två fenomen med nära samhörighet med rättvisa. Vad menar 
då Farley när hon anser sig tvingad att inhämta normen rättvisa 
från ”other spheres of human existence”? En tolkning är att också 
kärlek och sexualitet blir känt först med hjälp av externa normer. 
Tack vare möjligheten att lära hur rättvisa konstitueras på arbets-
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platser, i politiken eller i övriga samhället kan vi, enligt Farley 
också förstå vad sexualitet och kärlek är.  

I och med det ovanstående önskar jag visa hur nära kärlek, sex-
ualitet och rättvisa hör samman i Farleys sexualetik. Rättvisa är 
inte något väsensfrämmande i en sexuell relation eller i kärlek mel-
lan människor. Tvärtom är rättvisa en nödvändig grund. Då rätt 
samlevnad följer rättvisekrav finns det också goda chanser för kär-
leken.  

Vad som skiljer en rätt relation från en dålig eller felaktig är in-
nehållet i relation. Det avgörande är inte att relationen är oupplös-
lig eller omfattar gemensamma barn. Istället handlar det om rättvi-
sa konkretiserat i vissa innehållsliga krav. Vad jag ovan har visat är 
att kraven vare sig inbegriper äktenskap eller heterosexualitet. In-
nan vi lämnar Farleys modell med en rättvis samlevnad, så kvarstår 
några frågor att besvara. Den första gäller normens omfattning: 
innefattas såväl sam- som särkönade relationer? Den andra frågan 
rör äktenskapets ställning i jämförelse med rättvis samlevnad. När 
det gäller frågan om rättvisa och samkönade relationer, så betonar 
Farley en likställighet.  

My own view, as should be clear by now, is that same-sex rela-
tionships and activities can be justified according to the same sex-
ual ethic as heterosexual relationships and activities. Therefore, 
same-sex oriented persons as well as their activities can and should 
be respected whether or not they have a choice to be otherwise.312 

Inte minst utifrån kravet på social rättvisa betonar Farley vikten av 
att ge samkönade relationer samma juridiska och sociala ställning 
som särkönade äktenskap.313 Det senare innebär i klarspråk att Far-
ley försvarar samkönades rätt till äktenskap. Som jag tidigare har 
visat argumenterar hon för samkönades rättigheter med hänvisning 
till vad deras erfarenheter lär. Lika viktigt är det faktum att rättvisa 
inte kräver heterosexualitet för att uppnås. Farley betonar tvärtom 
att hon hämtar normer från ”other spheres of human existence”, 
något som i sin tur kan förklara normens omfattning. Kravet på 
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fruktbarhet, som visserligen traditionellt implicerar en särkönad 
relation och barn, blir i Farleys tolkning en fråga om kärlekens 
karaktär. 

Samkönade bör ges motsvarande rättigheter som heterosexuella. 
Men om rätt samlevnad hör samman med innehållsliga rättvise-
krav: varför överhuvudtaget ingå äktenskap? Rättvisa behöver en 
ömsesidig överenskommelse om ramar för relationen, men varför 
låta den inta äktenskaplig form? Ett skäl har redan antytts och det 
är sambandet mellan institutionen äktenskap och juridiska rättighe-
ter. I och med ingående av äktenskap skyddas relationen och fram-
för allt parterna däri. Ett annat skäl som kan spåras hos Farley är 
styrkan i tradition och praxis.314 Äktenskapet är en etablerad form 
för mellanmänskliga relationer där löfte om engagemang och åta-
gande (åtminstone initialt) ingår. Bara det faktum att äktenskapets 
löften i kristen tolkning innefattar fler än parterna i relationen kan, 
enligt Farley, stärka relationen. Trots att vissa argument till förmån 
för äktenskapet är skönjbara hos Farley, så förblir det tydligt att 
hennes budskap primärt är att om äktenskap ska ingås, så bör det 
vara rättvist.   

Konklusion 
Det är framför allt mänsklig erfarenhet som utgör källa till Farleys 
sexualetik. Erfarenheter visar inte bara vad som är gott och rätt de 
fungerar också som ett kritiskt korrektiv gentemot vedertagna nor-
mer och ideal. Det gäller inte minst i frågor om sexualitet då Farley 
hänvisar till sin naturrättsliga romersk-katolska tradition.  

Normativt argumenterar Farley för en rättviseteori, vilken i sin 
tur bygger på vissa essentiella antaganden om en människa. En 
människa är autonom samt relationell och rättvisa innebär rätten att 
bli respekterad som sådan. Orättvisor uppstår då en människa från-
erkänns endera rätten till sin självständighet eller sitt beroende av 
relationer till andra.  

Könsteoretiskt så medför Farleys människosyn att hon snarast 
betonar en grundläggande likhet mellan människor och därmed 
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könen. Det kan förstås som en kommentar till omsorgsorienterade 
feministiska ideal och ett avvisande av könsessentiella antaganden. 
Istället betonar hon hur kön förstås och skapas i förbindelse till en 
specifik social eller kulturell kontext. Farley finner anledning att 
problematisera en entydig tvåkönsmodell, även om hon talar om 
män och kvinnor i den bemärkelse jag kallar svag essentialism. 

Farley har en konstruktivistisk ingång till sin diskussion om vad 
sexualitet är, även om hon förstår relationalitet som en essentiell 
aspekt. Utan relationalitet mister sexualiteten sin karaktär av sex-
ualitet. Viktigare än att väsensbestämma sexualitet är för Farley att 
föreslå normer för sexuella handlingar och relationer. Det gör hon 
med utgångspunkt i rättvisa, vilket hon förstår som en extern norm. 
Hon avvisar möjligheten att identifiera ideal eller normer utifrån en 
reflektion över människors sexuella liv. Frågan om vad som är rätt 
samlevnad besvarar Farley med sju rättvisenormer, vilka tillsam-
mans visar hur en människas autonomi och relationalitet kan 
respekteras. Det i allt avgörande är relationens innehåll, även om 
Farley förordar en gemensam ram kännetecknad av engagemang 
och åtagande. Vad som därmed underförstås är att samma moralis-
ka krav möter såväl sam- som särkönade relationer.  

Nästa sexualetiker menar sig identifiera ett etiskt ideal i Jesu liv 
och gärning. Liksom Farley betonar Adrian Thatcher en människas 
grundläggande behov av andra, men också att det i ljuset av Jesu 
död på korset reser krav på kärlek och ett liv för andra. Sexual-
etiskt betonas vikten av såväl tradition som förnyelse.  
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4. En uppenbarad kärlek för alla 

I centrum för Adrian Thatchers teologiska och etiska arbete står 
den kristna uppenbarelsen. Tack vare att Gud blir människa i Jesus 
Kristus så blir Gud och Guds vilja känd. Då Jesus väljer kärlekens 
väg i påskens drama, tydliggörs också själva kärnan i kristen tro: 
kärlek.  

Sexualetiskt argumenterar Thatcher utifrån vad han menar är 
känt i och med uppenbarelsen. Vad som emellertid framkommer är 
att han inte är helt främmande för att relatera till naturrättsliga slut-
satser. Det finns kunskap att hämta också i människors erfarenhe-
ter. Frågan om tolkning av erfarenheter är emellertid central och en 
alltför auktoritärt styrd tolkning avvisas. Tolkningsfrågan är också 
aktuell då Thatcher lyfter fram både bibelns och traditionens ställ-
ning i kristen sexualetik. Avgörande är dock att läsningen sker 
utifrån den kristna trons centrum: kärleken.  

För övrigt är äktenskapets formbarhet en röd tråd i Thatchers 
sexualetik. Det handlar både om att visa på äktenskapets relevans 
för nutida relationer men också på vikten av en viss omtolkning av 
äktenskapets innebörd och betydelse. En central poäng är att äkten-
skapet bör förstås som en process.  

Det här kapitlet syftar till att visa på vilken etisk och teologisk 
position Thatcher landar i utifrån sin tonvikt vid den kristna up-
penbarelsen, men också att klargöra hans könsteoretiska slutsatser 
samt inte minst hur han förstår sexualitet och samlevnad.  
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Teologisk och etisk position 

Uppenbarelse med förnuft 
En viktig förkunskap om teologen och etikern Adrian Thatcher är 
att han numera tillhör anglikansk tradition. Han tillhörde tidigare 
baptistisk tradition och det blir synligt när han återkommande rela-
terar sig till vad han förstår som en alltför biblicistisk teologi. Bi-
beln är viktig men kunskapsteoretiskt har den en underordnad 
ställning i förhållande till uppenbarelsen.   

Seeking to remain faithful to Jesus Christ indicates that the ulti-
mate theological loyalty is to the transforming power of the Trini-
tarian God, and not to anything else, such as the detached, intellec-
tual and androcentric theology of the European Enlightenment. 
Seeking to remain faithful to Jesus Christ means that no other 
theological source has the claim on us that Christ has, whether this 
be Bible, creed, tradition or church.315  

Att söka etisk och teologisk kunskap handlar om att underordna sig 
en gudomlig förvandlande kraft. Kraften är och bör vara en aukto-
ritet för varje kristen och det innebär i sin tur att bibel, bekännelse, 
tradition eller kyrka är underordnad samma kraft. Viktigt är den 
kristna uppenbarelsen som visar på den gudomliga kraften. Finns 
det då skäl att teckna Thatchers teologiska position såsom uppen-
barelsebaserad? Riktigt så enkelt är det inte. Han diskuterar och 
förhåller sig också till naturrättslig teologi och etik, inte minst läran 
om den naturliga lagen. Han är delvis kritisk men ser också uppen-
bara förtjänster:  

First, any appeal to natural law encourages us to look for basic 
considerations which are fundamental to being human, discover-
able by human reason, and logically prior to historical change or 
social construction.316 
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Med läran om den naturliga lagen, så följer insikten om att det 
finns vissa grundläggande aspekter av mänskligt liv och att dessa 
är tillgängliga genom förnuftet. Vad vi möter här är snarare delar i 
vad som brukar tecknas som förnuftsbaserad etik och teologi. Här 
är det förnuftet som förmedlar insikter, istället för kristen uppenba-
relse. Men Thatcher är också kritisk mot hur läran om den naturliga 
lagen tolkas, framför allt i den romersk-katolska teologin. Hans 
kritik handlar i korthet om att vad som borde uppfattas som en 
allmän rätt att tolka läran, snarare anses vara en rätt förbehållen 
kyrkans hierarki.317 Det är alltså inte förnuftets betydelse han av-
färdar utan en icke-demokratisk tolkning. Det bör förklaras också 
av att han betonar tron på Kristus framför tron på kyrkan eller tra-
dition.  

Hur ska Thatchers teologiska position förstås? Är det förnuftet 
som ger insikt om Guds vilja eller är det den kristna uppenbarel-
sen? Hittills har vi sett att det finns stöd för båda tolkningarna. Vad 
han tillstår är emellertid att den kristna uppenbarelsen, i sig, är 
förutsättningen för förnuftsbaserad naturrättslig tolkning: Kristus är 
aktiv och verksam med en vilja som ständigt uppenbaras också 
genom människors förnuft. Naturrätt handlar lika mycket om Kris-
tus som förmedlar sig.318 Men Thatcher är därmed inte beredd att 
avfärda förnuftet till förmån för kristen uppenbarelse. Tvärtom kan 
båda fungera som betydelsefulla källor till gudomlig vilja. Jag fö-
reslår därför att vi karakteriserar Thatchers position såsom en teo-
logisk anknytningsetik.  

De sexualetiska slutsatserna som Thatcher drar ur sin teologiska 
position hör i sin tur samman med vad han förstår som centralt för 
kristen uppenbarelse och tro. Vi kommer att få anledning att åter-
knyta till det redan när vi ska utreda hur Thatcher förhåller sig till 
de specifikt kristna källorna: bibeln och den kristna traditionen.  
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Kärleksfull tolkning av bibel och tradition 
Inte sällan anses bibeln fungera som central källa till kristen up-
penbarelse. Vad jag här önskar ringa in är hur Thatcher tolkar inte 
bara bibeln utan också kristen tradition. Det första som kan konsta-
teras är att han i uppenbarelsen identifierar en central tolknings-
princip.319 I People of Passion skriver Thatcher tillsammans med 
Elizabeth Stuart om vad de anser vara centralt för kristen tro och 
därmed kristen uppenbarelse: nämligen kärlek. 

The passion of Christ is the meeting point of Christ and mingling 
divine and human loving, and not withstanding the hi-jacking of 
the symbol of the cross to fight wars, glorify pain and legitimize 
humiliation and so on, it roots the Christian faith in the giving and 
receiving of love.320   

Det återkommer när han diskuterar bibeltolkning: 

What is required is a full, Christian sexual theology, as opposed to 
a mere biblical one, where that Love which God is and which is 
spread abroad in Christ is both our norm and gift. This will give us 
a point of reference in making ethical judgement, and a framework 
for interpreting biblical material.321 

Det finns således skäl att uppfatta kärlek som en central del utav 
vad Thatcher förstår som kristen uppenbarelse. Nu är det långt 
ifrån okomplicerat att mena sig tolka bibeln utifrån vad som är 
kärleksfullt eller inte, då kärlek är allt annat än entydigt. Thatcher 
själv karakteriserar sin bibeltolkning såsom influerad av befrielse-
teologi samt feministisk teologi.322 När det gäller just frågan om 
kön och underordning så uppmärksammar Thatcher, i det avseen-
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det, problematiska bibelord. En återkommande diskussion gäller 
vad som i Nya Testamentet sägs om kvinnors underordnade ställ-
ning i äktenskapet.323 Han avvisar dessa texter och menar att de är 
oförenliga med det kärleksideal som uppenbaras gudomligt. Kärlek 
kan aldrig legitimera någons underordning och dessa texter är där-
för stridande mot vad Kristus visar om kärlek. Kristus är primär i 
förhållande till det skrivna ordet i bibeln, och Thatcher menar sig 
därför kunna avfärda dem som argumenterar för könshierarkier 
med hänvisning till bibeln. Det står förvisso i bibeln, men strider 
mot den kärlek varmed bibeln bör tolkas och bedömas.  

När det gäller kristen tradition är det viktigt för Thatcher att visa 
hur den innehåller viktiga resurser och att insikter riskerar att gå 
om intet om diskussionen ”ignore a heritage of Christian thought 
which is waiting to be reappropriated”.324 Ett återkommande exem-
pel hos Thatcher är den alltmer bortglömda trolovningsriten, vilken 
föregick äktenskapet. Genom att uppmärksamma den är det möjligt 
att lösa en del sexualetiska dilemman. En viktig uppgift för honom 
som teolog är att visa på traditionens relevans. Men som resurs är 
traditionen något som tas i bruk. Frånvarande, hos Thatcher, är 
uppfattningen att traditionen i sig, är självgående och ställande 
krav på teologen.325 Han identifierar sig inte som förpliktigad visavi 
någon specifik uttolkning av tradition. Istället betonar han det han 
förstår som den centrala tolkningsprincipen: Kristus.  

A more promising way of handling tradition may be to reaffirm 
loyalty to Jesus Christ and to apply the symphonic imperative to 
tradition just as (Ralph) Barton has applied it to Scrip-
ture.(...)Loyalty to Christ would be sharply distinguished from a 
generalized loyalty to ‘what has come from the past’ since much of 
this will be simply unserviceable.326 

                                                 
323 Thatcher, Adrian: Liberating Sex, s.16. De bibelställen han primärt diskuterar 
är Kol. 3:18, 1 Pet. 3:1 samt Ef. 5:22.  
324 Thatcher, Adrian: People of Passion, s.4. 
325 Faktum är att Thatcher i ett exempel likställer kristen tradition med medicinhi-
storia, alltså snarast som en del av en förgången tid, om än med vissa betydelse-
fulla inslag. Det centrala är emellertid nutida svar och uppfattningar. Thatcher, 
Adrian: Liberating Sex, s.9.  
326 Thatcher, Adrian: Marriage After Modernity, s.17. 
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Vad vi kan konstatera är att Thatcher menar att bibeln och kristen 
tradition, bör tolkas utifrån kristen uppenbarelse och det han identi-
fierar som en kärleksprincip. Vi får anledning att återkomma till 
kärleken. Att uppenbarelsen i Kristus har en central ställning från-
tar emellertid inte betydelsen av förnuftsbaserade slutsatser.  

Uppenbarelsens ljus med förnuft 
Thatcher uppmärksammar och kritiserar uppfattningar om att ge-
mensamma normer och värden är såväl onödiga som omöjliga. Vad 
han förordar är existensen av en objektiv moralisk verklighet.  

If we have had good cause to take issue with natural law theories, 
we may still affirm what natural law strives to protect: an objective 
moral order; an ordinary knowledge open to all women and men of 
the light and life of Christ; and the conviction that the answer to 
the problem of morality is the Crucified Christ.327 

I den moraliska verkligheten finns värden och de existerar obero-
ende av kulturella och sociala sammanhang. Vad han, emellertid 
också berör i citatet är en kunskapsteoretisk fråga. Hur når vi kun-
skap om de objektiva värdena? Thatcher riktar kritik mot delar av 
naturrättslig lära, och framför allt hur romersk-katolska kyrkan 
anbefaller en auktoritär tolkning. Istället tycks han förorda en mer 
allmän möjlighet att nå kunskap om de objektiva värdena. Han 
talar om den moraliska dimensionen såsom ”open to all women 
and men of the light and life of Christ”. Betyder det att kristen tro 
är nödvändig för den som önskar nå kännedom om vad som ytterst 
är gott och rätt? Vi ska backa tillbaka till Thatchers diskussion om 
romersk-katolsk naturrätt:  

Natural law is a comprehensive moral doctrine with many factors 
to commend it. It is genuinely universal teaching, and it attempts 
to make sense of human knowledge of God which is present in 
every human consciousness, whatever people´s religion or lack of 
it. Ultimately it rests on the apprehension of Jesus Christ as the 
whole truth of the moral law.328   

                                                 
327 Stuart, Elizabeth & Thatcher, Adrian: People of Passion, s.47. 
328 Stuart, Elizabeth & Thatcher, Adrian: aa, s.30f. 
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Här hävdas att oberoende av om en människa har en religiös tillhö-
righet eller inte kan hon eller han nå kunskap om Gud och under-
förstått den moraliska verkligheten. Men samtidigt är Kristus 
nyckeln till sanningen om densamma. Är kännedom om Kristus 
nödvändig för att kunna identifiera den moraliska verkligheten? 
Eller är det tillräckligt med förnuftet, och därmed tillgängligt för 
människor av annan eller ingen gudstro? Även om det tycks finnas 
stöd för båda tolkningarna så föreslår jag följande tolkning av 
Thatchers kunskapsteoretiska position: det mänskliga förnuftet 
tillsammans med kristen uppenbarelse är nödvändig för att nå in-
sikt om den objektiva moraliska ordningen. Alla människor kan nå 
insikt i vad som är gott och rätt under förutsättning att de lär känna 
Jesus Kristus. Kristus och därmed kristen tro utgör en kunskapsteo-
retisk grundförutsättning.   

Det vi hittills har sett utav Thatchers etiska position är att han 
försvarar objektiva värden. Genom förnuft och uppenbarelse når vi 
kunskap om dessa. Nu återstår en inte oviktig fråga i sammanhang-
et: hur lyder Thatchers normativa etiska teori? 

Passionsetik  

För att närma sig kärnan i Thatchers normativa etik är det nödvän-
digt att återgå till det han håller för centralt i kristen uppenbarelse. 
Det är långt ifrån självklart och obestridligt vilken etisk position en 
kristen uppenbarelse ger.329 Jag har visat hur Thatcher pekar ut 
kärlek som en central del av uppenbarelsen. Att Guds makt eller 
kraft är kärlek blir tydligt då Jesus dör och uppstår. Thatcher lyfter 
särskilt fram försoningstanken och uppfattningen att Jesu frivilliga 
död kan ge människor liv.330 Det är utgångspunkten till det han 
karakteriserar som passionsetik.  

                                                 
329 Se t.ex. skillnaden mellan Stanley Hauerwas narrativa etik och Enrique Dus-
sels befrielseorienterade etik. För en jämförelse och diskussion se Grenholm, 
Carl-Henric: Bortom Humanismen.   
330 Det tycks finnas skäl att förstå försoningsläran såsom objektiv. ”First, his 
willingness to suffer death is taken as a revelation of the limitless love of God.” 
Stuart, Elizabeth & Thatcher, Adrian: People of Passion, s.9. 
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Jesus, as a truly human being, made a response to God with his life 
and death in which all human can share. His laying down of his 
life was not for himself: it was for us. (...) This is the basic of ’pas-
sionate ethicss’.331 

Kristi död på korset ger för handen en passionsetik där lidande men 
också kärlek och engagemang för andra står i centrum. Med kärlek 
avser Thatcher i själva verket att leva för och med andra. Det leder 
till att han betonar gemenskap och relationer mellan människor 
framför enskildas rättigheter, något som skiljer sig från en männi-
skosyn i liberal tradition.332 Alla relationer kan emellertid inte ka-
rakteriseras som kärleksfulla. Rättvisa, med vilket han förstår öm-
sesidig respekt, är en nödvändig bedömningsgrund.333 Med pas-
sionsetik avser Thatcher att leva i relation till andra och eftersträva 
ömsesidighet och respekt i relationen. Vilken slags normativ teori 
är då Thatchers passionsetik? 

För det första försvarar han i sin passionsetik en relationell 
människosyn. En människa kan inte förstås, utan de relationer hon 
eller han befinner sig i. 

For the moment it is sufficient to note that it is impossible to 
speak, in Christian faith, about being or becoming a person with-
out simultaneously speaking about other persons. Relationality is a 
veritable structure of human being.334 

Det går inte menar han att tala om vad som är rätt för en enskild, då 
den enskildas rätt alltid ger konsekvenser utanför denna. För det 
andra, och i förlängningen av det första, så tycks det hos Thatcher 
finnas indikationer på att han förstår en gemenskaps intresse såsom 
överordnad enskilda människors. Av detta kan vi konstatera att det 
i Thatchers teori finns tydliga inslag av kommunitariansk karak-
tär.335 Men vad som för det tredje kan konstateras är att Thatcher 

                                                 
331 Stuart, Elizabeth & Thatcher, Adrian: aa, s.9f. 
332 Se t.ex. Martha Nussbaum och hennes försvar av en liberal uppfattning om 
rättvisa i Nussbaum, Martha: Sex and Social Justice, s.109ff. 
333 Stuart, Elizabeth & Thatcher, Adrian: People of Passion, s.48. 
334 Thatcher, Adrian: Marriage After Modernity, s.212. 
335 Michael Sandel, en företrädare för kommunitarianism, talar om människans 
sociala identitet. Han menar att relationer är något en person upptäcker, inte väl-
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avfärdar den slags etik som möter hos Stanley Hauerwas och den-
nes försök att avgränsa olika gemenskaper.336 Thatcher talar förvis-
so om kyrkan, kristen tradition och gemenskap, men vad han än 
mer betonar är att hela mänskligheten hör samman och utgör en 
gemenskap. Likafullt gör han en åtskillnad mellan dem som har 
tagit emot eller lärt känna uppenbarelsen från dem som fortfarande 
inte har gjort det: “On this view evangelism is the task of showing 
people without faith that their love for one another and for their 
children is already a sharing in the love of God, by whom it may 
also be deepened.”337 

Även om han själv inte medger det går det att i hans resone-
mang identifiera en avgränsad kristen gemenskap. Jag menar, följ-
aktligen att det finns skäl att karakterisera Thatchers normativa 
etik, såsom kommunitariansk. Det förhindrar honom emellertid 
inte från att göra universella anspråk, något som skiljer hans etik 
från den kontextuella etik vi möter hos Stanley Hauerwas.338 När 
Thatcher hänvisar till ”det gemensamma bästa”, så menar jag att 
det bör förstås i en vidare bemärkelse än enbart gällande den krist-
na gemenskapen i en kyrka.  

Vad vi sammanfattningsvis kan säga om Thatchers passionsetik 
är att den har sin grund i den kristna uppenbarelsen och försonings-
läran, vilken visar hur vi människor bör leva. En handling är rätt 
som sker utifrån kärlek och där konsekvenserna är till gagn för de 
relationer som vi lever i.    

Ytterligare en viktig beståndsdel i Thatchers etik är hans anti-
patriarkala strävan. Det hör också samman med ett könsteoretiskt 
ställningstagande.  

                                                                                                     
jer. En människa kan således inte förstå sig själv, utan att se det sammanhang vari 
hon eller han lever och verkar. Sandel, Michael: Liberalism and the Limits of 
Justice. Cambridge University Press, Cambridge (1982) 1990. 
336 Thatcher, Adrian: Theology and Families, s.155f. 
337 Thatcher, Adrian: aa, s.48. 
338 Hauerwas, Stanley: The Peaceable Kingdom. A Primer in Christian Ethics. 
SCM Press, London (1983) 2003. 
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Könsteori  

Kön med kropp 
Det finns ett samband mellan hur vi förstår kön och sexualitet. 
Uppfattningar om att kön är medfött och givet tenderar att förenas 
med en motsvarande inställning till sexualitet. Bland dem som 
hellre talar om kön som social konstruktion, märks en parallell 
hållning visavi sexualiteten. Något som också är anmärkningsvärt 
är att det är svårt att hålla isär kön och sexualitet. Konstaterar vi 
något om sexualitet, så säger det också något om hur vi förstår 
kön.339 Det jag i det närmaste ska behandla är könsteori och femi-
nistisk position i Thatchers sexualetik. En viktig utgångspunkt är 
svaret på frågan: vad är kön?  

För Thatcher tycks det vara föga problematiskt att tala om två 
skilda kön, i man och kvinna. Så här skriver han om hur äktenskap-
liga villkor har sett ut för kvinnor och män. 

Marriage has until recently ensured the economic dependence of 
women on men. Women, from earliest times, have had no legal en-
titlement to property of their own once they married men. They 
were themselves the property of their husbands (as adultery laws 
indicate).340 

Vad vi ser är en hänvisning till att det finns män och kvinnor, och 
att villkoren för dem har sett olika ut. Han är inte främmande för 
antaganden om en svag essens. Han talar om och utgår från att det 
finns två kön, män och kvinnor, och det för att beskriva vissa om-
ständigheter.  

Vilka slutsatser drar Thatcher utifrån sitt antagande om att det 
finns män och kvinnor? En viktig ambition för honom är att ifråga-
sätta och kritisera hur mycken kristen teologi och etik betonar 
skillnader mellan könen. Han kritiserar och avfärdar för det första 
vad han förstår som en dikotomisk människosyn i västerländsk och 

                                                 
339 Det fastslår bland andra Anthony Giddens i sin inledning till Giddens, Antho-
ny: The Transformation of Intimacy, s.1.  
340 Thatcher, Adrian: Liberating Sex, s.79. 
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kristen idétradition.341 För det andra tillbakavisar han det som kan 
förstås som ett nutida uttryck för samma tanke, nämligen uppfatt-
ningen att könen kompletterar och ska komplettera varandra. Upp-
fattningen att könen ska komplettera varandra hör samman med att 
skillnader betonas och problemet är att ”difference is expounded in 
such a way as to guarantee inequality”.342 Tillsammans med en 
tonvikt vid skillnader följer en ojämlikhet, vilken enligt Thatcher 
bör avvisas. Av jämlikhetsskäl kan alltså Thatcher sägas avvisa 
könsteorier som betonar skillnader mellan könen. En andra slutsats 
som kan dras ur det ovanstående är att Thatcher intar en konstruk-
tivistisk könsteoretisk hållning. Han bejakar det faktum att till kön 
knyts föreställningar samt att dessa kan kritiseras och modifieras. 
Han ställer dock, tillsammans med Elizabeth Stuart, antaganden 
om könskonstruktion mot en uppskattning av kroppen: “We have 
pointed out how theology´s future challenge is to combine a recog-
nition of the social construction of gender with a full appreciation 
of bodiliness.”343 

Vad Thatcher tillsammans med Stuart markerar avstånd ifrån är 
antagandet om att kroppen är irrelevant för förståelsen av mänsk-
ligt liv och därmed kön. Thatcher och Stuart gör en koppling mel-
lan å ena sidan västerländsk dualism och förakt av kroppen samt å 
andra sidan det avfärdande av kroppens betydelse för mänskligt liv 
som de avvisar. Båda tankesystemen bör avvisas till förmån för 
såväl en konstruktivistisk som kroppsbejakande diskussion.  

När Thatcher visar på och kritiserar föreställningar om kön så 
önskar han tydliggöra att det inte är identiskt med att avvisa krop-
pens betydelse för mänskligt liv. Tvärtom önskar Thatcher förena 
båda perspektiven och att påtala kroppens betydelse. Det kan för-
stås som ett avvisande av en alltför långtgående könskonstrukti-
vism – där också kroppen förstås i termer av konstruktion. ”A full 
appreciation of bodiliness” är uttryck för en kritik som motsvarar 
den Toril Moi riktar mot Judith Butler. Thatcher kan därför också 
sägas försvara en modifierad konstruktivistisk könsteori.   

                                                 
341 Thatcher, Adrian: aa, s.30. 
342 Stuart, Elizabeth & Thatcher, Adrian: People of Passion, s.162. 
343 Stuart, Elizabeth & Thatcher, Adrian: aa, s.163. 
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Feministisk position 
Inte sällan uppmärksammas, bland feministiska teoretiker, det fak-
tum att feminism vare sig är entydig eller okomplicerad att definie-
ra. Thatcher har en anti-patriarkal agenda. Så här inleder han sin 
Liberating Sex: 

Unfortunately throughout most of Christian history (and of course 
beyond) there has been, and there remains, an entrenched set of at-
titudes which has systematically discriminated against women, and 
infected relationships both between men and women, and between 
men and men. The name of this complex amalgam of attitudes is 
‘patriarchy’.344 

Patriarkatet är ”an entrenched set of attitudes”, alltså ett idé- och 
värderingsbaserat fenomen. Det tar sig dock uttryck i såväl före-
ställningar om kön som i konkreta politiska strukturer. I mindre 
grad handlar det om att enskilda män förtrycker kvinnor. Tvärtom: 
alla far illa i den patriarkala ordningen.345 Problemet bör enligt 
Thatcher betraktas strukturellt och ideologiskt. 

Utöver att betrakta problemen på ett överindividuellt plan, så 
betonar Thatcher att nutida uttryck för patriarkatet bör stå i fo-
kus.346 Det är föga konstruktivt, menar han att kritisera patriarkala 
inslag i det förgångna. Ett ställningstagande som kan te sig följd-
riktigt med Thatchers syn på tradition som en resurs. Det är tradi-
tionens användning i nutida resonemang som är relevant.  

Hur bör då nutida uttryck för patriarkatet förändras? Är det frå-
ga om att avfärda och omkullkasta patriarkala idéer och föreställ-
ningar, för att föreslå en antites? Nej, Thatcher förordar en mindre 
radikal hantering: ”My stance is that of ’reformer’ and I hope to 
show through this book that the path of reform is both a possible 
and a necessary one to take.”347 

                                                 
344 Thatcher, Adrian: Liberating Sex, s.2. 
345 “Most men, historically, have been oppressed by patriarchy and those who 
have not have been damaged by it.” Thatcher, Adrian: aa, s.8. 
346 “It is important to reserve moral judgement for contemporary patriarchal prac-
tice, using legacy of dismay as a powerful argument for reform.” Thatcher, 
Adrian: aa, s.8. 
347 Thatcher, Adrian: aa, s.12. 
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Thatcher värjer sig mot en alltför skarp kritik av patriarkala ut-
tryck i det förflutna. Det kan också förstås som en rimlig konse-
kvens av någon som föreslår reform. Det handlar inte så mycket 
om att avfärda som att förändra. En central aspekt i behov av för-
ändring är enligt Thatcher den tonvikt som görs vid könsskillnader. 
Ett sätt att karakterisera Thatchers feministiska position är då som 
likhetsfeminism.  

Sexualetik 

En uppenbarad sexualitet 
Det är långt ifrån självklart att ett ideal kring något är identiskt med 
hur samma något uppfattas eller är. Tvärtom kan idealet vara ut-
tryck för kritik av det rådande. Det kan gälla exempelvis skolan 
eller lika behandling på arbetsmarknaden. När vi emellertid rör oss 
med frågor om sexualitet, så infinner sig gärna ord som naturlig, 
biologisk eller kroppslig. Det tydliggörs, inte minst, i naturrättsliga 
resonemang. Frågan om vad sexualitet bör vara kan vara svår att 
skilja från antaganden om vad sexualitet är. Michel Foucault me-
nar att sexualitet är något som förändras över tid och snarast fylls 
med innehåll. Det är inte möjligt, enligt honom, att nå fram till en 
sexualitetens essens. Det därför att någon sådan inte existerar. Hur 
är det då med Thatcher? Förstår han sexualitet som något som kon-
strueras i varje tid eller menar han att det finns en sexualitetens 
essens? 

Kristen uppenbarelse ger en unik kännedom om sexualitet, me-
nar Thatcher och hänvisar till ”the vision of sexuality rooted firmly 
in God´s life and love.”348 Med hjälp av uppenbarelsen är det möj-
ligt att nå kunskap om vad sexualitet är. Innebär det här att That-
cher förutsätter att det finns en äkta eller sann sexualitet? Om vi 
drar oss till minnes att uppenbarelsen förmedlar objektiva värden 
så förefaller det rimligt att anta att kristen uppenbarelse, enligt 
Thatcher, ger insikt om vad sexualitet i objektiv bemärkelse är. 

                                                 
348 Stuart, Elizabeth & Thatcher, Adrian: People of Passion, s.4. 
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Men han är inte bara övertygad om att sexualitet existerar som en 
självständig storhet. Han gör också anspråk på att genom uppenba-
relsen kunna ringa in vad sexualitet i en äkta bemärkelse är. Det 
medför att det finns skäl att tala om en essentialistisk förståelse av 
sexualitet i Thatchers sexualetik.  

Hur förstår då Thatcher sexualitet i sin essentiella form?  

Sexuality is what provides a ‘sexual atmosphere’ whenever human 
beings meet. Sexuality, then, overcomes any tendency to remain 
enclosed, alone, uninvolved or unrelated. It is that dimension of 
our being which calls people ‘to a clearer recognition of their rela-
tional nature, of their absolute need to reach out and embrace oth-
ers to achieve personal fulfilment’.349 

En grundbult i Thatchers passionsetik är människans relationella 
karaktär, och sexualitetens funktion är att påminna om det. Sexua-
litet förefaller därmed vara en inneboende kraft i den mänskliga 
konstitutionen. I citatet ovan talar Thatcher dessutom om att sexua-
litet kallar och i ett annat sammanhang menar han att sexualitet ger 
uttryck för.350 Helt klart förstår han sexualitet som något aktivt och 
drivande. Den talar om för en människa vad hon eller han behöver 
för att bli en hel människa. 

Sexualitet är en grundläggande och nödvändig drift i det mänsk-
liga livet. Tack vare sin sexualitet kan en människa leva i de rela-
tioner hon eller han behöver i kraft av sin mänsklighet. Enligt 
Thatcher är det här inte bara en förståelse (bland många) av vad 
sexualitet är. Nej, den här drivkraften efter relation till andra är 
sexualitet i sin essentiella form. Den blir känd tack vare kristen 
uppenbarelse.  

                                                 
349 Thatcher, Adrian: Liberating Sex, s.49. Thatcher refererar till Kosnick, Antho-
ny mfl. (red.): Human Sexuality: New Directions in Catholic Thought. Search 
Press, London 1977. Boken var tänkt att utgöra en nyansats på 1970-talet inom 
romersk-katolsk teologi och sexualetik men avfärdades av Vatikanen.  
350 Thatcher, Adrian: Liberating Sex, s.49. 
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Sexualitet är att vara sitt kön 
Det finns en uppenbar etymologisk koppling mellan orden sexuali-
tet och kön (sex). Det behöver inte innebära annat än att orden har 
ett gemensamt språkligt ursprung. Av vad vi hittills har sett av 
Thatchers förståelse av sexualitet tycks det som om sexualitet, för 
honom, är något grundläggande för människor oberoende av kön. 
Men jag har också visat hur Thatcher betonar att kroppens centrala 
betydelse för mänskligt liv inte får negligeras. Det ger anledning 
att undersöka hur han förstår sambandet mellan sexualitet, kön och 
kropp. Är sexualiteten en och samma oberoende av om den är en 
kvinnas eller en mans? 

Så här säger Thatcher: ”Sexuality is ’the way of being in, and 
relating to, the world as a male or female person.’”351 Hur ska vi 
förstå det? Att sexualitet handlar om att vara sitt kön?  

Det är skillnad mellan att å ena sidan tala om sexualitet som nå-
got väsensskilt mellan män och kvinnor, och att å andra sidan upp-
fatta sexualitet som en gemensam drift i mänskligt liv, men att 
olika faktorer såsom kön och kropp har betydelse för hur den 
kommer till uttryck. Jag menar att Thatcher är av den senare upp-
fattningen. Det grundar jag dels i hans avfärdande av en könsessen-
tialism och dels i det han gör gällande om sexualitetens essens. Att 
likt Thatcher förstå sexualitet som en inneboende relationell kraft, 
borgar knappast för att skillnader mellan mäns och kvinnors sexua-
litet förutsätts. Det vore skillnad om Thatcher som alternativ hade 
talat om specifika handlingar eller relaterat sexualitet till fysiolo-
giska förutsättningar. Tvärtom finns det, med utgångspunkt i That-
chers förståelse av sexualitet, anledning att anta att en grundläg-
gande likhet mellan könen förutsätts också i frågan om sexualitet. 
Men trots den gemensamma essensen så finns det faktorer som 
påverkar hur en människas sexualitet kommer till uttryck. En av 
dessa faktorer är alltså kön.    

Den här tolkningen är viktig då den hör samman med hans 
könsteori och hans övriga sexualetiska slutsatser. Det har betydel-
se, också när vi kommer till frågor om sexuell orientering och 
samkönad kärlek. När Thatcher förstår sexualitet som en kraft i det 

                                                 
351 Thatcher, Adrian: aa, s.48. 
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mänskliga livet, så tycks han vare sig förutsätta heterosexualitet 
eller specifika sexuella handlingar. Inte heller kan hans argument 
antas stödja tanken att sexualitet är något som fordrar parter av 
motsatt kön. Kan vi då sluta oss till att Thatcher inte skiljer mellan 
samkönad och särkönad sexualitet?  

Förnuftets sexualitet 
Till Thatchers resonemang om sexualitetens essens hör det faktum 
att en människa är relationell och att det är möjligt att tala om ett 
grundläggande mänskligt behov av andra. Vad jag också har visat 
är att till det fogas att en enskild människas sexualitet hör samman 
med vem hon eller han är. Kön, kan därför indirekt sägas, ha bety-
delse för hur sexualitet kommer till uttryck. Vad jag emellertid här 
vill uppmärksamma är att det finns fler samband mellan kön, kropp 
och sexualitet i Thatchers sexualetik. Thatcher riktar en del kritik 
mot naturrättslig etik, och det gäller också naturrättsligt dragna 
sexualetiska slutsatser.352 Trots det påtalar han vissa förtjänster, här 
om sexualitet: 

First, any appeal to natural law encourages us to look for basic 
considerations which are fundamental to being human, discover-
able by human reason, and logically prior to historical change or 
social construction. One such consideration is that heterosexual 
sexuality cannot be finally separated from reproductive capacity 
and so from prospective parenthood.(...) While sexuality and fe-
cundity can be separated they also belong together.353 

Vad som framkommer här är att en skillnad görs mellan sam- och 
särkönad sexualitet. Det får konsekvenser för Thatchers normativa 
diskussion om samlevnad och inte minst hur han resonerar om 
äktenskapet. Till heterosexualitet hör nämligen möjligheten att 
fortplantning sker. Det går aldrig att helt skilja heterosexualitet från 
fruktbarhet, konstaterar han. Vad är det för slags påstående? Det är 

                                                 
352 Thatchers kritik handlar bland annat om auktoritär uttolkning, förståelsen av 
begreppet natur samt patriarkala inslag. Thatcher, Adrian: People of Passion, 
s.30ff. 
353 Thatcher, Adrian: Marriage After Modernity, s.190.  
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ju knappast en biologiskt eller fysiologiskt grundad slutsats, för 
bevisligen finns uttryck för särkönad sexualitet utan vare sig möj-
lighet till eller önskan om fortplantning. Det finns sexuella hand-
lingar som helt saknar ett sådant samband, både sett till själva 
handlingen och till de inblandade aktörernas fertilitet. Det medför 
att vi bör förstå Thatchers påstående som en filosofisk slutsats. Till 
heterosexualitetens idé hör enligt Thatcher fortplantning, vare sig 
en sådan i praktiken är möjlig eller inte.  

Vad som här är för handen är följaktligen en uppfattning av ett 
annat slag än Thatchers hänvisning till den uppenbarade sexualite-
ten, där sexualitet förstås som en grundläggande kraft i det mänsk-
liga livet. Finns det skäl att modifiera antagandet om att det finns 
en sexualitetens essens och att den är oberoende av kön och där-
med sexuell orientering? Det verkar vara nödvändigt. Ett sätt att 
förstå de skilda sätt som Thatcher beskriver sexualitetens essens är 
att sammankoppla dem till olika delar av hans författarskap. Sexua-
litet i den mer allmänna betydelsen, som mänskligt behov av andra, 
återfinner vi främst i det resonemang han för i Liberating Sex. Som 
titeln anger så är hans ärende där framför allt att visa på den goda 
och frigörande sexualiteten. I den senare Marriage After Moderni-
ty, så söker Thatcher visa på äktenskapets relevans och ställning. 
Ett argument för att äktenskapet bör inneha en central ställning i 
kristen sexualetik är trygghet för barnen.354 Det medför i sin tur att 
en åtskillnad mellan sam- och särkönad sexualitet anses nödvändig.   

I arrive therefore at two tentative conclusions. The first is that 
children are inseparably and not merely contingently connected to 
the purposes of marriage. This is a conclusion not based on an es-
sentialism which dictates that the connection exists, as it were, in 
advance of the evidence; nor (God forbid) on an (unacknow-
ledged) desire to exclude lesbian and gay partners from the same 
rights and privileges that married, straight partners enjoy. It is 
based on the difference between the two types of union which 
manifests itself biologically, and just because it is biological, it ex-
ists at the most basic level of our being. To this extent marriage is 
a heterosexual institution.355  

                                                 
354 Thatcher, Adrian: aa, s.132ff. Det är för övrigt ett tema han har fortsatt med i 
sin senaste Theology and Families. 
355 Thatcher, Adrian: aa, s.299. 
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Han avvisar essentiella samband mellan heterosexualitet och fort-
plantning för att istället hänvisa till den mänskliga biologin. Men 
även om det kan finnas ett samband mellan heterosexuellt samliv 
och fortplantning går det inte att förstå den som absolut i en strikt 
biologisk bemärkelse. Istället avslöjar resonemanget att Thatcher 
vidmakthåller en viss föreställning om heterosexualitet nämligen 
att den, på ett idéplan, har ett samband med fortplantning. 

Vi bör tolka Thatcher som att han försvarar en skillnad på en es-
sentiell nivå, mellan sär- och samkönad sexualitet. Om Thatcher 
får bestämma bör heterosexualitet förstås som förbundet med fort-
plantning. Det här får stor betydelse då Thatcher argumenterar i 
frågor om äktenskapets tillgänglighet och vad som gör att vissa, 
men inte alla, sexuella handlingar bör äga rum inom samlevnad.    

Sexualitet i samlevnad 
En central fråga återstår att besvara nämligen: vad är rätt samlev-
nad? Är det en specifik form eller är det vissa innehållsliga värden? 
Det här hör samman både med antaganden om sexualitet och huru-
vida ett samband mellan sexualitet och samlevnad förutsätts. När 
det gäller sexualitet så återfinns två parallella spår i Thatchers tän-
kande. Det ena identifierar sexualitet som en grundläggande drift i 
mänskligt liv medan det andra spåret skiljer ut en specifik hetero-
sexuell essens.   

Frågan om samband mellan sexualitet och samlevnad handlar 
ytterst om hur sexualitet förstås. Någon kan argumentera för att 
sexualitet är skadligt och att inblandade parter måste skyddas. Det 
blir möjligt då en sexuell handling äger rum inom en permanent 
relation. I Thatchers modell återfinns en åtskillnad mellan huruvida 
en sexuell handling kan leda till barn eller inte.  

Procreative sex should, for the sake of any children that might re-
sult, happen within a long-term relationship of total commitment. 
The decision to have a child implies a commitment to a couple to 
each other which also extends to their children and continues until 
they all become independent adults. Procreative sex belongs where 
these commitments have been entered into.356 

                                                 
356 Thatcher, Adrian: Liberating Sex, s.172. 
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Thatcher argumenterar emellertid inte utifrån sitt antagande om 
heterosexualitetens essens, snarare befinner han sig på ett konkret 
plan och hänvisar till sexuella handlingar som kan leda till fort-
plantning. Det finns också, påpekar han, heterosexuellt samliv som 
inte leder till barn, och de handlingarna tycks inte, med nödvändig-
het, behöva äga rum inom ramen för samlevnad.  

Procreative sex belongs where these commitments have been en-
tered into. But there will be countless other contexts where sexual 
activity is an appropriate expression of love. That love will not 
have as its intended outcome children or be a commitment until 
death.357 

Uttryck för sexualitet, där fortplantning är möjlig, bör äga rum 
inom samlevnad. Men, och det här har betydelse för fortsättningen, 
det gäller vissa heterosexuella handlingar och inte samtliga. Det är 
inte med nödvändighet så att alla uttryck för särkönad sexualitet 
bör äga rum inom samlevnad. Det är snarare beroende av hand-
lingens karaktär.  

Vad säger han om andra uttryck för sexualitet? Finns det inget i 
sexualiteten som gör att också icke-fertila sexuella handlingar bör 
äga rum inom en etablerad relation? Thatcher problematiserar 
tillfälliga sexuella kontakter. 

Since love is necessarily expressed in relationships, it ’constitutes 
a person´s identity as a self- transcending participation in the 
other’. From a relational point of view, self-love must remain the 
tendency to put one´s own interests first, to receive more than to 
give, to bring about advantage to the disadvantage of the other, and 
so on. And in this sense, self- love is at the expense of others, and 
may be regarded as sin. Sexually, self-love may be seen to be the 
experience of receiving love or of being-in-love for the sake of the 
experience itself. It is sex without responsibility or regard for the 
interests of the partner.358 

Men normen för en icke-fertil sexuell kontakt hämtar Thatcher inte 
ifrån sin uppfattning om sexualitet, utan i sin människosyn. Han 

                                                 
357 Thatcher, Adrian: aa, s.172. 
358 Thatcher, Adrian: aa, s.66f. 
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menar att en sexuell handling med nödvändighet bör innefatta an-
svar och respekt för andra människor. Det gäller varje handling 
som berör andra.  Utgångspunkten för resonemanget är inte en viss 
uppfattning om sexualitet utan den människosyn som emanerar ur 
passionsetiken. Vad ger det här för svar på frågan om sambandet 
mellan icke-fertil sexualitet och samlevnad? Thatcher ser inte nå-
gon ofrånkomlig koppling däremellan. Det finns ingenting i sexua-
litetens essens som nödvändiggör att en sexuell handling äger rum 
inom samlevnad. En sexuell handling som präglas av ansvar och 
respekt behöver inte legitimeras av en specifik form. Det här inne-
bär att Thatcher försvarar, både teologiskt och etiskt, sexuella 
handlingar som äger rum mellan vänner, utan ambition att leva 
tillsammans som par.359  

Thatcher försvarar inte ett nödvändigt samband mellan sexuali-
tet och samlevnad, med undantag för de uttryck för sexualitet som 
kan leda till fortplantning. Han argumenterar alltså inte för att alla 
sexuella handlingar bör äga rum inom samlevnad. Däremot bör alla 
sexuella handlingar präglas av ansvar och respekt för inblandade 
parter, men det förutsätter inte en varaktig relation.  

Men om nu människor ändå väljer att leva tillsammans, hur bör 
en sådan samlevnad se ut? Och gäller det för alla relationer, obero-
ende av eventuella framtida eller befintliga barn? Vi ska börja i de 
normer för samlevnad som Thatcher förordar. Hur besvarar han 
frågan: vad är rätt samlevnad? 

Miniminivå för samlevnad 
Det finns två centrala drivkrafter i Thatchers sexualetiska arbete. 
Den första är att visa på relevansen av en kristen äktenskapsupp-
fattning. Här stångas han framför allt med nutida normer och ideal 
som marginaliserar såväl äktenskapet som kristna uppfattningar om 

                                                 
359 Thatcher ägnar ett kapitel åt att försvara “sexual friendships” som en moraliskt 
försvarbar form för sexuella handlingar utanför permanenta relationer. Han före-
slår sexuell vänskap som ett alternativ för t.ex. de frånskilda som inte önskar ingå 
nytt äktenskap. Han åsyftar såväl sam- som särkönade relationer, även om han 
hämtar inspiration från hur feministiska etiker utifrån ett uttalat lesbiskt perspektiv 
använder vänskap som modell för sexuellt samliv. Thatcher, Adrian: Liberating 
Sex, s.125, s.160ff. 
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det.360 Den andra drivkraften är lika mycket riktad mot just en kris-
ten äktenskapsuppfattning som omgivande föreställningar och det 
handlar om att förändra patriarkala inslag. Båda drivkrafterna hör 
samman med hans syn på samlevnad. 

A version of marriage which is emphatically post-patriarchal, 
while emphatically not post-Christian, will alone meet the demand 
both for genuine equality between partners and for deepening and 
enduring relationship between them.361  

När Thatcher menar att endast en kristen äktenskapsuppfattning 
förmår förena vissa aspekter av en relation, så förstår vi att här 
finns något centralt inte bara för hans äktenskapsuppfattning utan 
också för hur han förstår samlevnad. Med andra ord återfinns här 
början på ett svar på frågan om vad som karakteriserar rätt samlev-
nad. Vad säger han då om äktenskapet och därmed samlevnad? Jo, 
den bör motsvaras av ”genuine equality” och ”enduring relation-
ship”. Om vi börjar i ”enduring relationships” väljer jag att över-
sätta det till varaktighet då det tycks handla om relationens ut-
sträckning i tid. Är det livslånga förbindelser till en partner som 
avses utan möjlighet till separation?  

The marital norm, like faith, is an open-ended and voluntary com-
mitment. Like faith it has to be continually renewed. If then, one 
partner should by their behaviour renounce their vows toward the 
other, then that deep personal bond between them is broken, and 
no amount of metaphysical hot air about marriage being indissolu-
ble will mitigate the existential pain of break-up.362 

Den varaktighet som Thatcher förordar bör snarast förstås som en 
grundläggande avsikt med relationen. Det behöver inte uppfattas 
som att separation och möjlighet till skilsmässa avfärdas. Snarare 
förordas en intention av en viss karaktär: när två människor ämnar 
leva tillsammans bör ambitionen vara att leva tillsammans livs-

                                                 
360 Det här tar sig uttryck särskilt i Thatcher, Adrian: Marriage After Modernity.  
361 Thatcher, Adrian: aa, s.293. 
362 Thatcher, Adrian: “Norms, Rules and Steadfast Love: Towards an Inclusive 
Theology of Intimacy” i Theology and Sexuality. 2002: 9, Sage Publications, 
London, s.237f.  
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långt. En motsvarande relation, utan en livslång intention, tycks 
enligt Thatcher, vara en anomali.363 Den andra aspekten av rätt 
samlevnad, jämlikhet förefaller i sig vara en förutsättning för rela-
tionens varaktighet.364 Vad han därmed avser är att samlevnad ford-
rar att de inblandade har ömsesidig makt, vilket han karakteriserar 
som ”an open-ended and voluntary commitment”. En relation kan 
förbli livslång då båda parter behåller möjligheten att aktivt göra 
det valet. Varaktigheten bygger på parternas möjlighet att välja det. 
Men därmed inte sagt att relationens utsträckning i tid är irrelevant. 
Alltför mycket talar för att det är ett centralt värde.365 Vad Thatcher 
däremot avser med ”open-ended” är att den yttre formen är under-
ordnad parternas intention. Varaktigheten är beroende av att par-
terna eftersträvar den och blir därmed ett innehållsligt värde snara-
re än relaterat till form.  

Jämlikhet är den andra grundläggande aspekten av samlevnad. 
Det har en uppenbar anknytning till vad vi såg tidigare av That-
chers feministiska position.366 Kvardröjande patriarkala inslag med 
hierarkiska ordningar förhindrar rätt samlevnad i nutida relationer. 
Att Thatcher betonar jämlikhet i det här avseendet bör förstås som 
ett uttryck för att förändra det.  

Hur är det då med ytterligare samlevnadsideal? Har inte kärlek, 
som vi har sett som en central del i hans passionsetik, också här en 
avgörande betydelse? Både ja och nej. Att kärlek har med samlev-
nad och äktenskap att göra är en tämligen sentida föreställning, 
påpekar Thatcher. Men konstaterar han också: 

                                                 
363 ”Relationships which exist only for the satisfactions which they provide seem 
pre-disposed to coming to an end.” Thatcher, Adrian: Marriage After Modernity, 
s.63.  
364 “This book assumes there can be non-patriarchal, Christian marriage, and 
indeed, there must be, if the understanding of marriage as a lifelong covenant is to 
survive.” Thatcher, Adrian: aa, s.290.  
365 “In Christian thought vowed, covenanted commitment to one person for life is 
intended as a liberating structure precisely because it forecloses the prospect of 
termination when the endless negotiations founder or the supply of satisfied need 
is temporarily interrupted.” Thatcher, Adrian: aa, s.64. 
366 Notera att jag använder begreppet jämlikhet, även om det också finns skäl att 
förstå vad han avser därmed som rättvisa. Det handlar om rättvis maktfördelning i 
relationer, vilket vanligtvis benämns jämlikhet. Även om Thatcher, som vi såg 
tidigare, pratar om rättvisa relationer på ett mer allmänetiskt plan, så är det inte ett 
begrepp som förekommer ofta i hans sexualetiska diskussion. 
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The integration of sex and love, a profound achievement, becomes 
in promiscuity the conscious exclusion of love from sex, with none 
of the attendant and settled responsibilities which being- in - rela-
tion necessarily includes. (...) Romantic love has been crushed al-
most to death under the cultural weight that has been placed upon 
it.367  

Vad Thatcher istället föreslår är för det första en annan syn på kär-
lek där kärlek snarare förstås i termer av relation än som inställning 
eller känsla.368 Kärlek är det som finns mellan människor i en rela-
tion och vad som då, för det andra, kännetecknar den är ömsesidig-
het.369 Vad vi kan sluta oss till ur Thatchers närmast fenomenolo-
giska analys av kärleken är att han förutsätter den som grund i alla 
mellanmänskliga relationer, och därför också hos de människor 
som lever tillsammans. Kärlek konstituerar samlevnaden snarare än 
berättigar dess existens. Det medför att jag ser skäl att till det ovan-
stående samlevnadsidealet också foga ömsesidighet, då det ingår i 
Thatchers förståelse av vad kärlek är och bör vara.  

Det finns ytterligare två värden som fordras för att samlevnad 
ska vara rätt, och det är ansvar och trohet. Ansvar hör liksom kär-
lek med nödvändighet samman med en relation. Att stå i relation 
till en annan, innebär i sig ansvar. Thatcher argumenterar för an-
svar utifrån sin människosyn. När det gäller trohet, handlar det 
istället om att stå emot det faktum ”that most married partners are 
at least tempted at some time during their marriages by the possibi-
lity of an adulterous liaison.”370 Att relationen förblir monogam är, 
enligt Thatcher, nödvändigt för dess innehållsliga kvalité.  

Jag har nu identifierat fler beståndsdelar till vad Thatcher förstår 
som rätt samlevnad, varaktighet och jämlikhet bör emellertid för-
stås som mer centrala. Det hör samman med Thatchers övergripan-
de ambition att identifiera värden relaterade till samlevnad som 

                                                 
367 Thatcher, Adrian: Liberating Sex, s.51. 
368 “A major shift is required from the understanding of love as an attitude to a 
love as a relation.” Thatcher, Adrian: Marriage After Modernity, s.225. 
369 Thatcher, Adrian: Liberating Sex, s.64. 
370 Thatcher, Adrian: aa, s.90f. 
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förenar kristen äktenskapsuppfattning (varaktighet) med en anti-
patriarkal agenda (jämlikhet).371 

Vad som så långt har framkommit är att Thatchers svar på frå-
gan om rätt samlevnad orienterar sig innehållsligt. Men att därmed 
dra slutsatsen att rätt samlevnad i Thatchers modell är oberoende 
av en samlevnads form visar sig vara svårt. Han gör nämligen en 
distinktion mellan äktenskap och äktenskaplig norm, något som 
visar sig medföra en grundläggande skillnad mellan äktenskap som 
form och äktenskaplig norm som innehåll. Det är skillnad mellan 
att leva efter en äktenskaplig norm och att faktiskt ingå äktenskap. 
Formen visar sig vara betydelsefull. Det här leder till frågan om 
vilka relationer hans samlevnadsnorm egentligen omfattas av.  

Äktenskap som norm 
Bör människor som vill leva tillsammans ingå äktenskap? I så fall 
vilka bör erbjudas den möjligheten? Här har vi två dominerande 
sexualetiska frågeställningar med stor aktualitet. Även om den 
första frågan kan te sig självklar för en teolog i kristen tradition, så 
pockar blotta existensen av den andra frågan på reflektion över 
äktenskapets egentliga mening. Min centrala fråga är emellertid 
fortfarande vad som anses vara rätt samlevnad. Det skulle kunna 
vara så att en sexualetiker helt bortser från äktenskapets innebörd 
och tillgänglighet, även om så inte förefaller vara fallet här.  

Vi har hittills sett att Thatcher förordar vissa innehållsliga vär-
den. Vad som också har visat sig är att dessa värden knyts till äk-
tenskapet och en viktig följdfråga blir därför om rätt samlevnad 
också medför en specifik form. Är innehållsliga värden tillräckliga 
för ett par som lever tillsammans eller bör de ingå äktenskap? 
Thatcher tycks övertygad då han svarar:”Marriage can and must be 
reaffirmed as the life-giving norm for Christian sexual ethics.”372 

                                                 
371 “At the present time a deepening sense of equality between men and women is 
leading to the new and exciting possibility of partners regarding themselves as 
equals and becoming life-long friends, no longer held in relationships of domina-
tion and submission, or bound by conventions of male superiority.” Thatcher, 
Adrian: aa, s.80. 
372 Thatcher, Adrian: Living Together and Christian Ethics. Cambridge University 
Press, Cambridge 2002, s.275. 
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Det råder ingen tvekan om att äktenskapets relevans, och sär-
skilt i kristen uppfattning, är en viktig angelägenhet i Thatchers 
sexualetik. Människor som vill leva tillsammans bör ingå äkten-
skap. Vad han emellertid också gör en stor poäng av är att äkten-
skap är något som ingås redan då en livslång intention finns hos ett 
par: 

Since the parties are themselves the ministers of the sacrament of 
marriage, and the role of the Church is to recognize, solemnize, 
pronounce and bless, the parties may regard themselves as married 
prior to any wedding that subsequently takes place.(...) The church 
service ‘solemnizes’ what already exists.373 

Det finns alltså skäl att tolka Thatchers uppfattning som att äkten-
skapet ingås då samlevnadens innehållsliga värden, framför allt 
intentionen till varaktighet, är förhanden. Det är skillnad, betonar 
han, mellan ett äktenskap i juridisk eller institutionell mening och 
äktenskapets innehållsliga innebörd.374 Det är det senare som i själ-
va verket gör äktenskapet. Innehållet konstituerar formen. Ändå är 
formen enligt Thatcher nödvändig. Han gör nämligen en skillnad 
mellan en relation ”which intends or is open to become a marriage” 
och en relation där ”the partners declare themselves to be one flesh 
physically while apparently foreclosing a marital possibility”.375 
Här är det tydligt att intentionen att ingå äktenskap utgör en viktig 
skillnad för honom. Det är inte tillräckligt att lova varandra livs-
lång gemenskap, själva äktenskapet i sig bör ingå i intentionen. Det 
talar för att äktenskap har en specifik roll utöver dess föresats om 
en livslång relation. Den äktenskapliga formen blir i sig betydelse-
full.   

Thatcher har två olika ärenden på sin agenda: för det första för-
söker han visa på att äktenskapet är en process som startar långt 
före det bekräftas institutionellt. Det medför att han påvisar en 
                                                 
373 Thatcher, Adrian: Liberating Sex, s.84. 
374 “Only for lawyers, bankers, Inland Revenue officials and bureaucrats is it 
necessary to regard the marriage as a contract with dates and times.” Thatcher, 
Adrian: aa, s.84. “But the affirmation of marriage as a norm entails the identifica-
tion of marital values that make marriage normative.” Thatcher, Adrian: Living 
Toghether and Christian Ethics, s.275. 
375 Thatcher, Adrian: Liberating Sex, s.106. 
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likhet mellan samlevnad av äktenskaplig karaktär och institutionen 
äktenskap. Här handlar det om att hantera det faktum att människor 
idag tenderar att leva tillsammans såväl med som utan avsikt att 
ingå äktenskap. Han å ena sidan försvarar samboskap (före vigseln) 
och å andra sidan söker påvisa äktenskapets relevans för dem som 
redan lever tillsammans.376  

Hans andra ärende, hör samman med det ovanstående, och 
handlar om att äktenskap som samlevnadsideal inte bara kan för-
stås utifrån form.377 Innehållet i äktenskapet har minst lika stor 
betydelse. Det i sin tur kräver en förståelse av äktenskapet som 
något som växer fram i varaktiga relationer. Det här hör samman 
med hans ambition att också inkludera samkönade par i någon 
aspekt av äktenskapet.378 Bakom hans bägge ärenden hör ytterst en 
uppfattning om att äktenskapet genom historien haft skiftande 
funktion och innebörd.379 Hans ambition är att göra en nutida tolk-
ning samt att visa hur ett kristet äktenskap är betydelsefullt.  

Ideal tillgängligt för alla 
Jag menar att det finns en tvetydighet i Thatchers texter och den 
blir framträdande i frågan om samkönade äktenskap. Å ena sidan 
försvarar han ett öppet och tillgängligt äktenskap: 

The time has come for marriage to be extended to lesbian and gay 
partners. It should be inclusive of all who desire it and no longer 
exclusive to heterosexual people only. (...) A homosexual couple 
might be fairly compared with a heterosexual childless couple. 
That would not be a demeaning reference to a common lack. It 
would be only a reminder that the fruitfulness and creativity of 
marriages is neither defined by, nor exhausted by, having children. 
Procreating is unnecessary to the success of marriage.380 

                                                 
376 Han betonar vikten av att “rethink cohabition”. Thatcher, Adrian: People of 
Passion, s.71 samt Thatcher, Adrian: Living Together and Christian Ethics, s.237. 
377 Thatcher använder en distinktion, där han skiljer mellan äktenskap som regel 
och norm. Den äktenskapliga normen sammanfaller med vad jag ovan har kallat 
innehållsliga värden. Thatcher, Adrian: aa, s.275. 
378 Thatcher, Adrian: aa, s.273. 
379 Thatcher, Adrian: Liberating Sex, s.78. 
380 Thatcher, Adrian: aa, s.144f. 
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Han försvarar här äktenskapets tillgänglighet både innehållsligt och 
institutionellt.  Han talar om att vidga vad som tidigare har förståtts 
som äktenskap. Lika lite som ett barnlöst heterosexuellt par är ute-
stängt från äktenskapet, bör homosexuella par vara det. Dessutom, 
pekar Thatcher på det faktum att många samkönade par redan upp-
fyller äktenskapliga värden, och att det bejakas av Gud: 

Those same-sex couples who have committed themselves to a 
faithful lifelong union before God, are married before God. (...) 
They are denied recognition, and so solemnization and blessing 
from the church, but God and the church are often on different 
sides. (...) The grounds for continuing to refuse the blessing of the 
church on lesbian and gay unions have crumbled away.381 

Teologisk sett är människor i en livslång och monogam relation 
”married before God”. Men med det följer inte per automatik över-
tygelsen att också institutionen äktenskap ska vara öppen för sam-
könade par.382 När Thatcher i citatet ovan både talar i termer av 
”blessing” och ”union” så finns det skäl att undersöka saken vida-
re. Är det äktenskaplig välsignelse han avser? Han för en diskus-
sion om benämningar, och kommer också fram till en slutsats. 

The understanding and practice of marriage has changed histori-
cally, and a further change, which includes same-sex unions but 
without a change of name, is now appropriate.383 

Hur ska vi då förstå det här? Att samkönade bör ha rätt att ingå 
äktenskap och att det också ska kallas äktenskap? Eller menar han 
tvärtom att samkönade äktenskap ska kallas något annat? Faktum 
är att han markerar en skarp åtskillnad mellan sam- och särkönad 
äktenskap. Vad som då återkommer är hans förståelse av hetero-
sexualitet som essentiellt kopplat till fertilitet och barn. I den sena-

                                                 
381 Thatcher, Adrian: aa, s.146. 
382 Det här är vanligt i debatten kring äktenskap för homosexuella. Likheter beto-
nas till dess frågan når till sin spets och äktenskapet förblir en heterosexuell insti-
tution. Det här var retoriken bland annat kring Svenska kyrkans tidigare officiella 
linje. 
383 Thatcher, Adrian: Liberating Sex, s.147. 
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re Marriage After Modernity så diskuterar Thatcher samkönade 
äktenskap och påtalar faran i en inkluderande riktning.  

The union of ’one flesh’ between married heterosexual partners 
has an additional possible consequence: children. That is the 
enormous and obvious difference between actual heterosexual and 
possible homosexual marriages. A danger of extending the purpose 
and scope of marriage to lesbian and gay couples is that it may 
weaken further the strong connection between marriage and chil-
dren urged in this book.384 

Här har vi hans centrala argument mot att vidga äktenskapet: barn-
alstring är enbart möjligt då äktenskapet är heterosexuellt och ge-
nom det sambandet skyddas barnen. Men vi har redan sett hur han 
själv ifrågasätter samma argument genom att påpeka att äktenska-
pet är öppet för infertila heterosexuella par. Dessutom understryker 
han att intentionen att avla barn, aldrig har ansetts nödvändig för 
att få ingå äktenskap. Därför säger han igen, också i Marriage Af-
ter Modernity, att det finns teologiska skäl att vidga äktenskapet 
och: 

Those who argue for the extension of marriage beyond heterosex-
ual couples as lifelong covenants ought to find the arguments in 
this book support them. The emphasis on children is intended to 
protect children, not to add discrimination against lesbians and gay 
by emphasizing a criterion for marriage which they are unable to 
satisfy.385  

Är det så? Argumenterar Thatcher för äktenskapets tillgänglighet, i 
såväl institutionell som teologisk mening? Eller är det snarare så att 
han försöker visa att partnerskap och äktenskap är jämförbara, 
teologiskt sett, men att det institutionella äktenskapet bör förbehål-
las heterosexuella?  Jag har visat att det finns belägg för båda 
ståndpunkterna i Thatchers texter. Vi ska emellertid dra oss till 
minnes en tidigare diskussion, nämligen den om heterosexualitet 
och fortplantning. Då Thatcher är av den övertygelsen att dessa 
båda hör samman är det inte svårt att förstå att han också förfäktar 

                                                 
384 Thatcher, Adrian: Marriage After Modernity, s.298. 
385 Thatcher, Adrian: aa, s.299. 
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att till äktenskapets idé hör barn. Vad som dock ställer till det för 
honom är det faktum att alla äktenskap inte ger barn och tvärtom 
att barn blir till också i icke heterosexuella relationer. Därför kan 
han också hävda att, på ett reellt plan, är det inte möjligt att använ-
da ”fortplantningsargumentet” för ett exklusivt äktenskapideal. Det 
medför att han tvingas frångå sina egna slutsatser om äktenskapets 
samband med heterosexualitet. Jag menar att vi bör förstå That-
chers hållning som att han ”moves in firmly inclusive direction”.386 
Äktenskapet, som institution, bör göras tillgängligt också för sam-
könade par.  

Om vi då återgår till frågan om samlevnadens form, så kan vi 
fråga oss om Thatcher också menar att samkönade par bör ingå 
äktenskap. Jag menar att han förordar en sådan möjlighet. Men det 
faktum att det ännu inte är en realitet talar för att han med sin sam-
levnadsnorm trots allt åsyftar primärt heterosexuella relationer. 
Samkönade par kan visserligen eftersträva de innehållsliga värden 
han listar, men då formen också är nödvändig så är det inte möjligt 
för ett samkönat par att helt och fullt följa det Thatcher håller för 
rätt samlevnad. 

Konklusion 
En central källa till Thatchers passionsetik är den kristna uppenba-
relsen och mer specifikt den kärlek som Kristus synliggör i sin 
försoningsdöd.  Samma kärlek tjänar som förebild för hur männi-
skor bör leva och vara tillsammans med varandra. Då det till pas-
sionsetiken hör ett antagande om att en människa är grundläggande 
relationell, och därmed primärt existerar i och genom sina relatio-
ner till andra finns det anledning att karakterisera den som kom-
munitariansk. Kärlek utgör också en central tolkningsprincip då 
Thatcher läser bibeln eller åberopar kristen tradition. Det visar sig 
överensstämma med Thatchers anti-patriarkala ambition och avfär-
dandet av kvinnors systematiska underordning. Ett centralt uttryck 
för det senare är hur skillnader mellan könen lyfts fram tillsam-
mans med antaganden om att könen kompletterar varandra. Köns-

                                                 
386 Thatcher menar själv i Marriage After Modernity att han i boken argumenterar 
för ett öppet äktenskap. Thatcher, Adrian: aa, s.302. 
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teoretiskt så avvisar Thatcher en könsessentialism till förmån för 
grundläggande konstruktivitiska antaganden.   

Thatchers sexualetiska arbete visar sig innehålla en grundläg-
gande spänning där å ena sidan en skarp åtskillnad mellan sam- 
och särkönad sexualitet och samlevnad görs och å andra sidan sex-
ualitet förstås som en grundläggande relationell kraft gemensam 
för alla människor. Tvetydigheten tar sig tydligt uttryck i Thatchers 
diskussion om äktenskapets tillgänglighet, där han såväl försvarar 
samkönades rätt som äktenskapets nära koppling till heterosexuali-
tet och möjligheten till gemensamma barn. Jag har visat hur det 
förra överväger, något som blir betydelsefullt i ljuset av att That-
cher betonar den äktenskapliga formen för att en samlevnad ska 
betecknas som rätt. Han lyfter förvisso fram innehållsliga värden 
och främst varaktighet och jämlikhet, men den äktenskapliga for-
men är också nödvändig. Alla uttryck för sexualitet behöver emel-
lertid inte legitimeras av samlevnad, vattendelaren går igen vid 
frågan om fortplantning och barn. I det fallet det senare inte är 
möjligt eller önskvärt finner Thatcher det moraliskt försvarbart 
också med sexuella kontakter utanför en etablerad relation. Viktigt 
är emellertid att passionsetikens kärlek eftersträvas i form av an-
svar och respekt för varandras relationalitet.  

Att uttryck för mänsklig sexualitet inte behöver förenas med 
samlevnad är något som betonas i den fjärde sexualetiska model-
len. Mark Jordan menar tvärtom att det är ett antagande som för-
hindrar människor att förstå sexuella handlingars potential. Det 
gäller särskilt det kristna äktenskapsidealet som mörkar hur sexua-
litet i själva verket hör samman med omväxling och rörlighet i det 
som kan kallas för eros.  
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5. Queer teologi med traditioner  

Don Kulick skriver i inledningen till Queersverige från 2005 att det 
egentligen inte går att identifiera en samlad queerteori. Vad som 
däremot kan sägas är att queerteoretiker intresserar sig för genus 
och sexualitet samt har sina rötter i vad som i USA kallas ”Gay- 
and lesbian studies”.387 Teologen Mark D. Jordan menar sig vara 
influerad av queerteori, vilket märks inte minst i hans terminologi. 
Ord som roll och performativitet har en distinkt queerteoretisk 
konnotation. Jordan lyfter fram sin egen erfarenhet av att leva som 
homosexuell man och det ger honom en plattform varifrån han 
levererar sin kritik av kristen teologi och etik. Att Jordan anses 
avvikande eller queer är i sin tur, enligt honom själv, ett resultat av 
en förljugen kristen sexualetik. Att utgå från att människor har en 
heterosexuell natur och därmed förutsätta en dito norm, är i sig 
själva orsaken till sexualetikens bristande relevans. Den heterosex-
uella normen har ingen verklighetsförankring utan fortlever endast 
som kristet ideal, och skapar en klyfta mellan människors erfaren-
heter och kristen sexualetik. Vad Jordan föreslår är att den verkliga 
mångfalden lyfts fram med föränderliga sexuella identiteter och 
roller.  

Utöver Jordans queerteoretiska influenser märks ett intresse för 
och förtrogenhet med kristen tradition och historia. Han visar på 
hittills dolda traditioner och påminner om vikten av att vara miss-
tänksam mot dominerande tolkningar och traditioner. Att reflektera 
teologiskt är för Jordan att vara förankrad i såväl tradition som 
nutid. Det här kapitlet syftar till att undersöka Jordans teologiska 
och etiska position men också hur den hör samman med hans avvi-

                                                 
387 Kulick, Don: Inledning i Kulick, Don (red.): Queersverige. Natur och Kultur, 
Stockholm 2005, s.17. 
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sande av en heterosexuell norm för samlevnad. Vad som också ska 
tydliggöras är hur Jordan förstår kön, sexualitet och rätt samlevnad.  

Teologisk och etisk position 

Erfarenhet och uppenbarelse 
Som kristen teolog utgår Mark D. Jordan från att Gud uppenbarar 
sig och därmed förmedlar sin vilja och intention med sin skapelse. 
En viktig källa till insikt om gudomlig vilja är människors liv och 
erfarenheter.  

Before we can engage in responsible moral teaching, we have to 
wait on what God teaches. God teaches Christian communities 
about moral matters in any number of ways, but perhaps especially 
through the holy lives of their members. It is only very recently 
that Christian communities have permitted members to live their 
sexualities openly, to show God at work in their lives.388  

Gud förmedlar sin vilja till kristna på olika sätt, men främst sker 
det genom ”the holy lives of their members”. Genom att observera 
och dra slutsatser ur mänskligt liv och erfarenhet så lär sig männi-
skor vad Gud vill med deras liv. Vad Jordan därmed önskar under-
stryka är hur erfarenhets- och förnuftsbaserad teologi har bortsett 
från en viss slags erfarenhet till förmån för en idealiserad form. 
Istället är han ute efter att uppmärksamma människors liv och erfa-
renheter i en bredare bemärkelse, något som inte minst förenar 
honom med feministteologer.389 Jordans ambition är emellertid att 
peka på det som uppfattas som normer och avvikelser gällande 
människors sexuella liv.  

Om nu Jordan är ute efter att visa vad som är Guds vilja utifrån 
mänsklig erfarenhet i en bredare bemärkelse, så infinner sig frågan 
om vi hos Jordan kan identifiera en förnuftsbaserad etik. Är det 
uteslutande genom förnuft och erfarenheter vi når kännedom om 

                                                 
388 Jordan, Mark D: The Ethics of Sex. Blackwell Publishers, Oxford 2002, s.153. 
389 Se Farley, Margaret: “The Role of Experience in Moral Discernment”. 
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Guds vilja? Innan frågan låter sig besvaras så bör konstateras att 
Jordan primärt utgår från och förhåller sig till romersk-katolsk 
tradition och teologi.390 Det är, med andra ord, en förnuftsbaserad 
etik som han förhåller sig till och kritiserar som alltför snäv. Men 
hans invändning rör sig inte primärt om det förnufts- eller erfaren-
hetsbaserade i sig, utan vad som har antagits ingå i mänsklig erfa-
renhet. Likafullt visar det sig att Jordan också tillskriver bibeln och 
därmed uppenbarelsen en viktig roll.  

The scriptural texts have authority because they function in Chris-
tian communities as perennial topics. In classical rhetoric, a topic 
is a pattern for generating new speech, for finding something to 
say about a given case or theme.(...) We return to certain scriptural 
authorities again and again because we find them saying new 
things – which is to say, because they enable us to say new 
things.391 

Genom läsning och tolkning av bibeln framträder ny kunskap. Det 
finns därmed ingen anledning att anta att Jordan avfärdar den krist-
na uppenbarelsens status som källa till insikt om gudomlig vilja. 
Dessutom understryker han en övertygelse om att ”God teaches 
Christian communities about moral matters in any number of 
ways”.392  Förnuftet, eller snarare en mångfald av mänsklig erfaren-
het ger oss viktig kunskap. Men det faktum att Jordan också upp-
märksammar fler källor, däribland bibeln, ger anledning att karak-
terisera hans etik som en teologisk anknytningsetik.  

Att fler erfarenheter bör uppmärksammas är centralt hos Jordan. 
Det implicerar en kritik av läran om den naturliga lagen.   

Erfarenheter framför naturrätt 
En generell ambition i Jordans arbete är att problematisera vad som 
antas gälla som naturligt och – inte minst i teologiska sammanhang 

                                                 
390 Det framgår i bland annat Jordan, Mark D: The Silence of Sodom. Homosex-
uality in Modern Catholicism. The University of Chicago Press, Chicago and 
London 2000. 
391 Jordan, Mark D: The Ethics of Sex, s.46. 
392 Jordan, Mark D: aa, s.153. 
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– läran om den naturliga lagen. När han ovan underströk vikten av 
fler erfarenheter så bör det förstås i ljuset av den här mer övergri-
pande kritiken. En stötesten är givetvis ordet ”natur”, vilket enligt 
Jordan bör förstås i sitt rätta sammanhang. 

Many of the ‘natural law’ arguments we hear today do not rise to 
the level of misreadings of Aquinas. They are rather loud asser-
tions pretending to be common sense or, what is worse, natural 
science. But even in more serious efforts to make ‘natural law’ ar-
guments against certain sexual acts, we can hear how easily Chris-
tian theology can slip from rich conceptions of law as divine self-
disclosure to poor conceptions of law as imposed ideology or 
criminal code.393 

Vad Jordan önskar tydliggöra är att också det som anses naturligt 
eller tillskrivs naturen i form av en naturlig lag, är resultat av en 
viss uttolkning eller övertygelse. Med andra ord avvisar Jordan 
existensen av en, i naturen inneboende, ordning. Det finns ingen 
objektiv natur att avläsa. Redan skolastikerna gjorde motsvarande 
insikt och Jordan hänvisar till Thomas av Aquino och dennes ton-
vikt vid den gudomliga lagen, uppenbarad i bibeln. För Thomas 
stod det klart att bibelns ord var nödvändiga för att nå insikt i gu-
domlig vilja och avsikt.394 Likafullt kvarstår natur och naturlig lag i 
bemärkelsen det naturliga, som framträdande argument bland teo-
loger och etiker, visserligen i mer sofistikerad språkdräkt.   

När Jordan avvisar antagandet om en ren och skär natur, så un-
derförstås också ett avvisande av argument om att något är natur-
ligt eller onaturligt. Det blir särskilt tydligt i en sexualetisk diskus-
sion där olika handlingar har uppfattats såsom både naturliga och 
onaturliga. Jordan underbygger sitt resonemang med exempel ur 
kristen tradition och historia.395 Vad han istället förordar är, som vi 
har sett, möjligheten att identifiera Guds vilja i mänskligt sexuellt 
liv. Därmed understryker han vikten av att bejaka en mångfald 

                                                 
393 Jordan, Mark D: aa, s.88f. 
394 “We are able to ‘fulfill’ the natural law only after God´s revelation”. Jordan, 
Mark D: aa, s.88. 
395 Det mest frapperande är det Jordan konstaterar om sodomi där allt upptänkligt 
rörande människors sexuella liv har ingått. Jordan, Mark D: aa, s.78. 
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sexuella erfarenheter, och ge upp kategorier om naturligt respekti-
ve onaturligt. Vad är det då erfarenheter säger något väsentligt om?   

Jo, när människor upplever livet som gott och välfungerande, så 
är det i sig ett tecken på att det sker i enlighet med Guds intention i 
skapelsen.396 I likhet med naturrättsliga teoretiker så hänvisar Jor-
dan till aristotelisk teleologi: ”when bodies do what they are struc-
tured to do”.397 Vi ska återkomma till Jordans normativa teori. Vad 
som så långt kan konstateras är att Jordan avvisar hur företrädare 
för den naturliga lagen har bortsett ifrån hur också natur implicerar 
ett visst perspektiv eller tolkning. Istället förordar han en ökad 
öppenhet för mångfalden av mänskligt sexuellt liv. Det är därige-
nom kännedom om den skapelsegivna planen kan nås. I likhet med 
läran om den naturliga lagen så förutsätter Jordan emellertid att det 
finns en gudomligt given plan för mänskligt liv. Men det är, får vi 
anta, något annat än en naturlig ordning.  

Erfarenheter är en primär källa till gudomlig vilja, men det finns 
fler källor. Vi ska i det följande undersöka hur Jordan förstår bibel 
och tradition.   

Bibel och tradition som mångfald 
Det är inte bara mänsklig erfarenhet som är relevant för den som 
söker utforma en kristen sexualetik. Tvärtom, betonar Jordan: “No 
theologian can construct a recognizably Christian ethics without 
using terms, topics and starting- points from the historical texts of 
Christianity.”398 

Vad Jordan kritiserar är både den etiker som helt bortser från 
förfluten tid och den som snarare lyfter fram det förflutna som 
tidlös sanning. Det är framför allt den senare som Jordan söker 
komma åt genom sitt genealogiska arbete i The Invention of Sodo-
my in Christian Theology. Vad han visar där är hur nutida läsare av 
bibelns och traditionens texter alltid har att förhålla sig till en viss 
receptionshistoria. Det avgörande är att förbli medveten som läsare 
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om att en text alltid redan är tolkad och därtill kategoriserad.399 
Jordans genomgång av sodomibegreppet blir i sig också ett konkret 
exempel på hur ett konstruktivt arbete, i hans fall om sexualitet och 
samkönad kärlek, kräver en medvetenhet om hur motsvarande 
frågor har behandlats genom historien.  

Nu är det emellertid skillnad mellan att betona en historisk 
medvetenhet och att mena sig söka efter Guds vilja i bibeln och 
kristen tradition. Om vi nu kan konstatera att Jordan på ett konkret 
vis gör det förstnämnda, så återstår det senare att undersöka. Hur 
förhåller sig Jordan till bibeln och kristen tradition såsom källor till 
Guds vilja?  

I ett tidigare citat tydliggjordes att bibelns böcker har en auktori-
tär ställning i det att ”they enable us to say new things”. Det hand-
lar om att nya insikter kan göras genom att vara lyhörd inför tex-
ten. Vad Jordan är ute efter är givetvis vikten av nytolkningar, 
vilket är viktigt inte minst i ljuset av befintlig tolkning. Men det är 
inte specifika uttolkningar eller textavsnitt som är avgörande, själ-
va auktoriteten ligger i bibeltextens förmåga att låta sig omprövas 
och omtolkas. Att samma text kan rendera skilda och även motsä-
gande tolkningar är i sig inte problematiskt, utan snarare ”a faithful 
reflection of inescapable multiplicities in our present situation”.400 
Problemet inom bibeltolkning och kristen etik har, enligt Jordan, 
aldrig varit mångfalden, utan snarare antagandet om att det finns en 
sann tolkning, som förvaltas i traditionen med stort T.401 Pluralis-
men finns redan i bibeln, något som i sig omöjliggör varje strävan 
efter enhetlighet i dess efterföljd. Det är således inte särskilt förvå-
nande att Jordan utropar: ”There is no unified tradition”.402 Bibelns 
myndighet handlar både om den inneboende mångfalden och om 
det som uppstår i mötet mellan läsaren och texten.  

Bland teologer pågår en livfull debatt kring hur kristen tradition 
ska förstås och vilket förhållningssätt därtill som är möjligt. Femi-

                                                 
399 Jordan diskuterar vad Paulus skriver i början av Romarbrevet, och menar att 
den avgörande och mest intressanta frågan inte är vad Paulus anser om homosex-
uella handlingar utan: “How did this passage get to be used as a proof-text in 
Christian moral teaching?” Jordan, Mark D: aa, s.36. 
400 Jordan, Mark D: aa, s.45. 
401 Jordan, Mark D: Blessing Same-Sex Unions, s.110. 
402 Jordan, Mark D: The Silence of Sodom, s.65. 
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nistteologen Sheila Greeve Davaney hör till dem som likt Jordan 
avfärdar existensen av en enhetlig tradition.403   

Traditions can never be reduced to a small body of texts or to what 
is currently a favorite phrase in the United States – a singular, un-
changing depth grammar that we need to be faithful to in each new 
historical moment. Nor do traditions have some core or essence 
that shape all their manifestations. Instead traditions are fluid, po-
rous, exceedingly diverse complexes of meaning and value that 
have accumulated througout history and continue to undergo 
change.404 

Det finns uppenbara likheter mellan Jordans och Davaneys ärende. 
För det första avvisar de den teoretiska möjligheten att förstå kris-
ten tradition som innehållande en oföränderlig kärna. Influerade av 
postmodern teori avfärdar de antaganden om en verklighet bakom, 
eller inom traditionen.405 Något som underbyggs av att de för det 
andra påvisar att traditionen är långt ifrån enhetlig. Jordan konsta-
terar:  

There has never been a monolithic Christian tradition from which 
dissidents or decadents have departed. There has only and always 
been a contradictory set of discourses accumulated over time in re-
sponse to complex and perhaps contradictory authorities.406  

Det tredje, som också förenar Jordan med Davaney, är ett medvetet 
förhållningssätt visavi kristen tradition, eller som de lika gärna 
uttrycker och uppfattar det: historien eller det förflutna. Det för-
flutna har betydelse inte i förmågan att förmedla tidlösa sanningar, 

                                                 
403 Se avhandlingens kapitel 1. Davaney, Sheila Greeve: “Historicist Interpreta-
tions of Subjectivity, Tradition and Norms in Feminist Theology”, s.175.  
404 Davaney, Sheila Greeve: aa, s.175. 
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with diverse, mutating social constructions and their enforcing institutions.” Jor-
dan, Mark D: Blessing Same-Sex Unions. The Perils of Queer Romance and the 
Confusions of Christian Marriage. The University of Chicago Press, Chicago and 
London 2005, s.187. “There is certainly no free-floating agency.” Davaney, Sheila 
Greeve: “Historicist Interpretations of Subjectivity, Tradition and Norms in Femi-
nist Theology”, s.176. 
406 Jordan, Mark D: The Ethics of Sex, s.46. 
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utan i det som sker i mötet mellan nutida liv och historien. Där är 
funktionen avgörande, menar Jordan.  

The end of Christian moral theology is not to produce a list of 
stainless steel propositions. It is to help believers to make particu-
lar judgements about what is to be done under divine guidance. 
Hence what makes moral tradition continuous is not the sameness 
of proposition, the reiteration of certain words, but rather a coher-
ence of purpose, a coherence of helpfulness.407 

Auktoriteten ligger i traditionens bärkraft och relevans. I någon 
mån kan det sägas motsvara vad vi såg tidigare av Jordans bibel-
syn, då mötet mellan text och läsare är avgörande.  

Davaney karakteriserar sig som pragmatiker. Jordan positione-
rar sig inte explicit bland pragmatiker, vad som emellertid är klart 
är att det finns tydliga likheter mellan hur Davaney och Jordan 
förhåller sig till kristen tradition.  

Självförverkligande för Guds skull 
Jordan knyter an mänsklig erfarenhet till bibelns och traditionens 
texter för att identifiera vad som är Guds vilja i olika situationer. 
Det är också så han förstår den kristna etikens uppgift.408 Hur berät-
tigar Jordan sina sexualetiska ställningstaganden?  

Vi har redan sett hur Jordan förstår etikens uppgift som en väg-
ledning till gudomlig vilja. Därtill fogar Jordan att det finns en, i 
skapelsen inneboende, ändamålsenlighet.  

When things work well – when bodies do what they are structured 
to do – bodily pleasure blossoms in the operation itself. For Chris-
tians, this definition can be made much stronger, because there is a 
much stronger sense of the original structuring of creation. Pleas-
ure ought to be understood as the sign of approach to the original 
created order. It is something like the residue of the good of crea-
tion – the echo of God´s original judgement that the world was 
good.409 

                                                 
407 Jordan, Mark D: The Invention of Sodomy in Christian Theology, s.173. 
408 Jordan, Mark D: aa, s.173. 
409 Jordan, Mark D: The Ethics of Sex, s.162. 
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Att följa Guds vilja kan alltså förstås som att leva i enlighet med 
Guds intention med mänskligt liv. En människa bör eftersträva att 
bli den hon eller han är ämnad för och en central fråga blir därför: 
vad vill Gud med mitt liv?410 I likhet med aristotelisk filosofi ger 
Jordan uttryck för en teleologi, där det ytterst handlar om att för-
verkligas. Vad som i citatet ovan klargörs är att Jordan förstår för-
verkligande som att bli den Gud har ämnat. Han räknar med en, i 
tillvaron nedlagd, ordning. Målet för mänskligt liv blir således att 
söka efter och följa samma ordning.  

Det finns synliga konsekvensetiska inslag i Jordans normativa 
teori. I citatet betonas betydelsen av tillfredsställelse, att det som 
upplevs som tillfredsställande bör förstås som ”the sign of appro-
ach to the original created order”. Tillfredsställelse har en central 
funktion för att utvärdera en handling och Jordan försvarar dess 
ställning som ett möjligt moraliskt motiv.411 Huruvida en handling 
är rätt kan därför på ett sätt sägas avgöras av dess konsekvenser. 
Det förenar Jordan med andra konsekvensetiker, men en viktig 
skillnad är att en handlings konsekvenser pekar vidare på något 
som är än mer centralt, nämligen mänskligt förverkligande. Till-
fredsställelse är alltså inte mål i sig, utan något som indikerar att 
målet är uppnått. Det här är något annat än utilitaristisk konse-
kvensetik. Jordans normativa teori får snarast karakteriseras som 
teleologisk. Att som människa försöka följa vad som är Guds in-
tention i det enskilda livet, indikerar att det överordnade i Jordans 
normativa teori inte är specifika handlingar eller mätbara konse-
kvenser. Den avgörande frågan är hela tiden: vad vill Gud med 
mänskligt liv?  

Etik med perspektiv 
En teleologisk normativ teori kan förenas med en mängd olika 
överväganden. I en aristotelisk etik ryms antaganden om en mänsk-
lig essens, vilken rymmer ett mål för mänskligt liv. Mänskligt för-
verkligande kan således förstås som oberoende av kulturella eller 

                                                 
410 “Where do I stand in God´s teaching me, in the disclosure of moral truths 
within my history?” Jordan, Mark D: The Ethics of Sex, s.153. 
411 Jordan, Mark D: The Ethics of Sex, s.162. 
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sociala faktorer. Flera nutida etiker är emellertid kritiska mot en 
universell människosyn och uppfattning om vad som är det mänsk-
ligt goda.412 Snarare handlar det, enligt en etiker som Stanley Hau-
erwas, om att identifiera vad som är mänskligt gott och därmed 
eftersträvansvärt utifrån ett specifikt sammanhang.413  

Hur ska vi då förstå Jordans etik och människosyn? Är det en 
universalism han förfäktar med universellt giltiga värden? I citatet 
ovan antyds en uppfattning om att en mänsklig kropp har en grund-
läggande konstitution. Därtill ser vi hur han räknar med en skapel-
segiven dimension i tillvaron. Uppfattningar som skulle kunna 
indikera att han försvarar existensen av en mänsklig essens och en 
värderealism, antaganden vilka vanligtvis underbygger en univer-
salism. Men att läsa in en universalism i Jordans arbete är inte kor-
rekt. Att göra anspråk på kännedom om universella värden är näm-
ligen lika problematiskt som att göra anspråk på att något är natur-
ligt. 

When you speak from a culturally privileged position, you are en-
couraged by cultural forms to universalize your own experience 
(beyond ever-tempting vanity). The work of any dominant culture 
is to make itself appear as universal as nature– and also superly 
special. Privilege should write, so long as it struggles to correct its 
presumption of universality or inevitability.414 

Om vi drar oss till minnes hur Jordan avvisar hänvisning till något 
naturligt till förmån för en mångfald erfarenheter ter det sig följd-
riktigt att han också för det första tillbakavisar antaganden om uni-
versella drag i mänskligt liv och för det andra att viss erfarenhet 
skulle ge universellt giltiga värden. Istället betonar han hur varje 
urval och tolkning av erfarenhet med nödvändighet har ett visst 
perspektiv.415 Det ger skäl att tala om Jordans etik som en kontex-
tuell etik. Det specifika perspektivet är viktigt, liksom vikten av att 
undvika generella slutsatser ur det specifika. Dessutom betonar han 
hur fler erfarenheter ger ökad kunskap om mänskligt liv och gu-

                                                 
412 Se t.ex. Hauerwas, Stanley: The Peaceable Kingdom. 
413 Hauerwas, Stanley: aa, s.58f. 
414 Jordan, Mark D: Blessing Same-Sex Unions, s.19. 
415 Jordan, Mark D: aa, s.18. 
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domlig vilja.416  Det tillsammans med det faktum att han avvisar 
antaganden om natur eller naturenlighet talar för att Jordan inte 
försvarar existensen av en mänsklig essens. Likafullt har vi sett hur 
Jordan pekar på ett samband mellan mänsklig erfarenhet och en 
gudomlig skapelseordning. Rimligtvis förutsätter Jordan att skapel-
seordningen är en enda. Det understöds av det faktum att han talar 
om ”the original created order”, i singular och bestämd form.417 
Vad vi därför kan förutsätta är att Jordan bejakar möjligheten till 
beröringspunkter mellan kontexter, då skapelseordningen är en och 
densamma. Med andra ord finns det hos Jordan inte skäl att läsa in 
en kunskapsteoretisk relativism, motsvarande den som möter hos 
Stanley Hauerwas.418    

Vilken är då Jordans kontext? Vilka är det han som vit, ameri-
kan, kristen och homosexuell man diskuterar normer och värden 
med? Rädslan för att göra sig till tolk för andra människors liv och 
erfarenheter gör att Jordan hela tiden begränsar sina anspråk. Han 
är inte beredd att uttala sig för alla homosexuella och inte ens för 
homosexuella män. Han är definitivt inte beredd att göra anspråk 
på kvinnors liv och erfarenheter, vilket leder över i en könsteore-
tisk fråga.  

Könsteori 

Kön som roll 
En sätt att beskriva skillnaden mellan feministisk teori och queer-
teori är dess olika fokus. I feministisk teori är kön den primära 
analystermen, medan sexualitet har motsvarande ställning i queer-
teori. Det menar åtminstone en av queerteorins företrädare: Eve 
Kosofsky Sedgwick.419 Att Jordan med sin utgångspunkt i queerte-
ori betonar sin homosexualitet ter sig tämligen följdriktigt. Vad jag 

                                                 
416 Jordan, Mark D: The Ethics of Sex, s.153. 
417 Jordan, Mark D: aa, s.162. 
418 Grenholm, Carl-Henric: Bortom Humanismen, s.131. 
419 Kosofsky Sedgwick, Eve: ”Axiomatic” i Morland, Iain & Willox, Annabelle 
(red.): Queer Theory. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2005. 
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här vill undersöka är emellertid hans uppfattning om kön. Jordan 
betonar inte bara sin homosexualitet, utan också det faktum att han 
är en man: ”Most of what follows concerns male desire and male 
relations. I mark my ignorance of lesbian relationships as explicitly 
as I can without becoming boring.”420  

Det är uppenbart att Jordan gör en skillnad mellan sin egen ut-
gångspunkt och den som omfattas av kvinnor. Det här ska förstås 
mot bakgrund av att Jordan också värjer sig för att generalisera 
homosexualitet och homosexuella. Då Jordan själv karakteriserar 
sig som ”gay”, kan han endast uttala sig för dem som också har 
valt motsvarande livsstil. Han är också kritisk mot hur homosexu-
ella pådyvlas en gemensam identitet. Likafullt är det tydligt att 
Jordan markerar en särskilt skarp gräns mellan mäns och kvinnors 
homosexualitet, som om den var av utpräglad vikt. Vad är det som 
gör att Jordan kan uttala sig mer generellt om manligt begär, än om 
homosexuellt begär? Han vill inte uttala sig om alla homosexuella, 
men särskilt inte om ”women who love women”.421 Det tycks hand-
la om att han ser en skillnad mellan män och kvinnor, och att den 
förhindrar honom att uttala sig om lesbisk kärlek. Hur ska vi karak-
terisera den här skillnaden: essentiell eller konstruerad?  

En viktig aspekt för att förstå Jordans könsteori är det, för ho-
nom, centrala begreppet roll (character).422 Inte sällan ställer queer-
teoretiker begreppet i kontrast mot identitet. Judith Butler, vars 
teorier brukar anses tongivande för queerteoretiker, för i Gender 
Trouble en diskussion om identitetsbegreppet i relation till feminis-
tisk teori.423 Hon problematiserar att kön blir en identitet av när-
mast essentiell karaktär. Feminister, menar Butler, betonar subjek-
tet kvinnan till den grad att den politiska viljan undermineras.424 
Kön och könslig identitet är inte något som är eller existerar i sig 
själv. Det är snarare något som skapas, genom handling och ut-
tryck, performativt. 

                                                 
420 Jordan, Mark D: Blessing Same-Sex Unions, s.20. 
421 Jordan, Mark D: aa, s.20. 
422 Jordan, Mark D: aa, s.3. 
423 Butler, Judith: Gender Trouble, s.18ff. 
424 Butler, Judith: aa, s.20ff. 
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In other words, acts, gestures, and desire produce the effect of an 
internal core or substance, but produce this on the surface of the 
body, through the play of signifying absences that suggest, but 
never reveal, the organizing principle of identity as a cause. Such 
acts, gestures, enactments, generally constructed, are performative 
in the sense that the essence or identity that they otherwise purport 
to express are fabrications manufactured and sustained through 
corporeal signs and other discursive means. That the gendered 
body is performative suggests that it has no ontological status apart 
from the various acts which constitute its reality.425   

Mot bakgrund av Butlers performativitetsteori blir Jordans reso-
nemang om roll mer begripligt. Också Jordan värjer sig för det 
faktum att identitet riskerar att förstås i ontologisk bemärkelse, som 
ett självmedvetande.426 Att istället tala i termer av roll ger också, 
hoppas Jordan en antydan om att den alltid blir begriplig i ett speci-
fikt ramverk, såsom ett drama eller en ritual. En roll är alltid ”curi-
ously vulnerable to historical change”.427  

Vad kan vi lära om Jordans könsteori utifrån hur han förstår en 
roll? Jo, en roll är också ett sätt att vara sitt kön. En homosexuell 
man kan, förklarar Jordan, var ”gay”, ”macho” eller ”down low”, 
roller som också ger konsekvenser för hur det manliga könet kom-
mer till uttryck.428 Kön är något som skapas tillsammans med sexu-
alitet. Vi kan också anta att han genom att betona rollens bunden-
het till ett sammanhang också problematiserar uppfattningar om att 
kön har en essens, oberoende av tid och rum. Han antyder också en 
kritik mot essentialism då han konstaterar: ”I never try to speak as 
a Man, as the presumptively universal essence of one polarized 
gender.”429 Jag menar att Jordans könsteori bör karakteriseras som 
konstruktivistisk. När han betonar skillnader mellan könen, så kan 
vi också förstå det som att han konstruerar skillnader. Vad kan det 
finnas för bevekelsegrunder till det?  

                                                 
425 Butler, Judith: aa, s.173. 
426 Jordan, Mark D: Blessing Same-Sex Unions, s.210, n.9. 
427 Jordan, Mark D: aa, s.4. 
428 Jordan, Mark D: aa, s.20. 
429 Jordan, Mark D: aa, s.20. 
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Feministisk position 
Om Sedgwick gör en grundläggande distinktion mellan queer- och 
feministisk teori, så finns det andra som hellre visar på kontinuite-
ten.430 Judith Butlers intention med Gender Trouble är att förändra 
den heterosexism som hon anser dominera feministisk teori.431 But-
ler betecknar sig fortfarande som feminist, även om hon också är 
kritisk.432 Suzanna Danuta Walters lyfter fram vikten av feministis-
ka insikter om kön, och visar att också queerteori behöver analyse-
ras utifrån ett könsperspektiv. Det finns en uppenbar risk, menar 
hon att en manlig norm accepteras.433 Lite förenklat så kan Sedg-
wick sägas företräda en kontrastlinje (mellan feminism och queer-
teori) medan Butler och framför allt Danuta Walters betonar den 
teoretiska överlappningen. Det är för dem inte nödvändigt att beto-
na ett brott mellan den feministiska teorin och queerteorin. Var 
återfinner vi då Jordan på skalan?  

Jag visade ovan att det finns skäl att förstå Jordans könsteori så-
som konstruktivistisk, inte minst därför att han betonar könets och 
sexualitetens föränderliga karaktär och avvisar dito essentiella 
antaganden. Ingången för Jordans del är emellertid obevekligen 
frågor om sexualitet. Problematisering av kön tycks han förstå som 
feminismens uppgift. 

For example, one of the most urgent tasks for contemporary femi-
nist thinking was to block a direct inference from genital configu-
ration to social and political subordination. Feminists had to show 
that being a woman physically did not mean being a ‘woman’ so-
cially.434 

Vad som anas är att kön inte bara är en feministisk fråga, utan ock-
så en fråga särskilt för och om kvinnor. Det är kvinnor som har till 

                                                 
430 Chris Beasley menar att Sedgwicks linje är den mest vanliga bland queerteore-
tiker. Beasley, Chris: Gender & Sexuality. Critical Theories, Critical Thinkers. 
Sage Publications, London 2005, s.168. 
431 Butler, Judith: aa, s.vii. 
432 Midttun, Birgitte Huitfeldt: Kvinnereisen, s.97. 
433 Danuta Walters: Suzanna: “From Here to Queer” i Morland, Iain & Willox; 
Annabelle (red.): Queer theory, s.14. 
434 Jordan, Mark D: The Ethics of Sex, s.12. 
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uppgift att ifrågasätta och problematisera underordning relaterat till 
kön och kropp. Jordan gör också en tydlig åtskillnad mellan män 
och kvinnor, och markerar att han själv enbart kan göra anspråk på 
den förra kategorin. Eftersom kön primärt är en fråga om och för 
kvinnor så befattar han sig inte med den. Tvärtom markerar han ett 
oberoende. 

I will not be obeying the contrast between ‘sex’ as nature and 
‘gender’ as nurture because I will treat both terms as ambiguously 
physical and cultural, determined and determinable. In short, I am 
using the term ‘sex’ with a definite center and a vague or absent 
circumference.435 

Det är uppenbart så att Jordan får räknas till de queerteoretiker som 
likt Sedgwick särskiljer queerteorin från feministisk teori. Värt att 
notera är att det finns en mängd olika anledningar till att queerteo-
retiker väljer att markera en åtskillnad visavi feminism. Det kan 
vara en fråga om att helt enkelt vilja särskilja två teorier. Men det 
kan också handla om polemik mot hur feministisk teori tar sig ut-
tryck: en kritik mot feminismens teoretiska förankring i modernite-
ten samt en problematisering av normativa anspråk.436 Möjligen 
kan vi ana något utav det här i Jordans resonemang.437 Vad som 
förefaller avgörande i Jordans fall är emellertid hans vägran att 
göra sig till tolk för andra och generalisera det egna perspektivet. 
Han tar således inte nödvändigtvis avstånd från feminism och 
könsteoretiska resonemang, då han betonar att det är en uppgift för 
kvinnor.  

                                                 
435 Jordan, Mark D: aa, s.14. 
436 Chris Beasley visar på och diskuterar hur olika queerteoretiker markerar av-
stånd mot feminism och dess analysgrepp. Beasley, Chris: Gender & Sexuality, 
s.168f. 
437 Jordan går i polemik mot hur en feministiskt orienterad sexualetiker, Christine 
E. Gudorf problematiserar sadomasochism. Jordan, Mark D: Ethics of Sex, s.167. 
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Sexualetik 

Sexualitet som uttryck 
Att hävda att Jordans ingång till sexualetiken är sexualitet är emel-
lertid en sanning med modifikation. Sexualitet är, för honom näm-
ligen allt annat än ett entydigt fenomen. 

Likt Michel Foucault menar Jordan att sexualitet, som begrepp 
är något som skapas för att kategorisera människors sexuella liv.438  
Att säga att någon har en sexualitet, och dessutom definiera den är 
inget annat än uttryck för makt. Det här gäller kategorier som 
homo- och heterosexualitet likaväl som antaganden om att någon, 
genom hela livet, skulle ha samma sexuella preferenser, i en med-
född sexualitet. Problemet med sexualitet som begrepp är emeller-
tid inte bara dess maktanspråk. Problemet är lika mycket att det 
strider mot mänskligt sexuellt liv. Det senare har en avgörande 
betydelse i Jordans sexualetiska diskussion. 

Vad det handlar om är flera saker. För det första värjer sig Jor-
dan för uppfattningen att sexualitet är något som en person har 
eller är.439 Att påstå att någon är homosexuell eller har en hetero-
sexuell läggning är detsamma som att förutsätta en medfödd sexua-
litet av en specifik sort. Det strider mot hur människor lever sina 
liv som sexuella, för vad som däri visar sig är enligt Jordan att 
sexualitet är något som kommer till uttryck eller utförs.440 En per-
son kan inta en roll där kvinnor föredras framför män. Jordan talar 
i termer av roller, och jag har redan visat hur rollens funktion blir 
begriplig i ljuset av Butlers teori om performativitet. Kön och sex-
ualitet är något som kommer till uttryck. En person utför en sexuell 
preferens i en roll, snarare än att hon eller han kan sägas ha eller 
för den delen vara en sexualitet. Sexualitet är alltså, för det första, 
något som utförs.  

                                                 
438 Jordan, Mark D: aa, s.95. 
439 Han hänvisar explicit till Foucault och Sexualitetens historia. Jordan, Mark D: 
aa, s.94f. 
440 Jordan, Mark D: Blessing Same-Sex Unions, s.3f. 
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Det andra Jordan vänder sig emot är uppfattningen att sexualitet 
kan definieras såsom endera homo- eller heterosexuell.441 Det är i 
själva verket en klumpig distinktion som går miste om nyanser 
inom respektive kategori och dessutom bortser från det faktum att 
sexualitet som handling och uttryck vittnar om rörlighet.442 Upp-
delningen i homo- och heterosexualitet hör i sin tur samman med 
uppfattningen att sexualitet och sexuell läggning är något medfött 
och därmed oföränderligt i en människas liv. Jordans tredje in-
vändning rör sambandet mellan ett specifikt sammanhang och 
människors sexuella liv:  

Once Christian theology recognizes that two men can legitimately 
refuse to do what (heterosexual) men are supposed to do, it must 
soon wonder whether all erotic personae are partly or largely con-
structions. Constructions are transient: they change in the course of 
a lifetime and in the succession of generations – not to say, across 
simultaneous cultures and subcultures. Christian theology will 
think sex better when it thinks transient performances of bodies 
and pleasures.443 

Varje kultur och tid har sina föreställningar om sexualitet. Det 
finns ingen äkta eller sann sexualitet bortom dessa. En människa 
som lever ett ekonomiskt tryggt liv i en västerländsk storstad ut-
trycker sexualitet på ett annat sätt än den som befinner sig i ett 
annat sammanhang.444 Likaså betingas uppfattningar om vad sexua-
litet och särskilt rätt sexualitet är av uppfattningar i en specifik tid. 
Det finns uppfattningar om vad som är kvinnlig respektive manlig 
sexualitet.445 Men, betonar Jordan – det bör förstås just som kultu-
rellt konstruerade. 

Vad vi hittills kan säga om Jordans uppfattning om sexualitet är 
att det är något som utförs eller uttrycks och att varje uttryck är 
underordnad ett visst sammanhang. Hur förstår då Jordan, givet 
hans utgångspunkt, sexualitet? Vad är det som uttrycks i en roll?  
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 184

Eros som sexualitetens essens 
Vad som redan har antytts och som är grundläggande i Jordans 
resonemang är att en roll är föränderlig. Det är i sin tur något som 
förklaras av eros: ”Character is the medium through which a cer-
tain eros passes. Character renders the specificity of that eros co-
herent, but also curiously vulnerable to historical change.”446  

Rollens primära funktion är att förmedla och uttrycka eros. Eros 
är ett begrepp med lång historia inom västerländsk idétradition och 
Jordan är medveten om eros något dubiösa ställning inom just kris-
ten teologi.447 Eros har förståtts som mänsklig kärlek, i skarp kon-
trast mot den gudomliga och därför eftersträvansvärda agapekärle-
ken.448 Bland lesbiska teoretiker har emellertid Audre Lordes för-
ståelse av erotik, som kvinnlig livgivande kraft, utmanat eros låga 
ställning.449 För Jordans del är eros något att bejaka. Att eros kom-
mer till uttryck i erotiska roller och handlingar, är för honom inget 
att problematisera, vilket under lång tid har varit gängse hos kristna 
sexualetiker.450 Däremot är det tveksamt om han likt lesbiska teolo-
ger förstår det som en specifikt kvinnlig kraft. Till skillnad från 
Lorde är eros för Jordan inte heller en kraft inne i människan. Sna-
rare tycks han förstå eros som oberoende och självständig.       

Yet change is built into an erotic relationship and the persons who 
constitute it. (...)The dynamics of erotic relation produce change 
and require it. No grid of roles can prevent this – even with the as-
sistance of the police. It may succeed in attenuating eros between 
partners to such an extent that love dies. Then eros will appear as 
the great destroyer of relationships, as the monarchical agent of 
dissolution.451 

                                                 
446 Jordan, Mark D: aa, s.4. 
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Eros kan komma och gå i erotiska roller och relationer, och det 
förefaller som om Jordan i eros ser en verksam kraft med en exi-
stens utanför människan. Vad händer då eros tar en människa i 
besittning? Är det sexuell lust, kärlek eller begär som väcks? Hur 
eros kommer till uttryck ”depends intimately on bodies”, men eros 
resulterar också i ”motions of desire in the beating hearts”.452 Eros 
påverkan på en människa är därtill, med nödvändighet, momentan. 
Vad som förefaller vara avgörande i Jordans förståelse av eros 
framfart är att den tar sig fysisk gestalt, någonting händer i krop-
pen. Därtill är det tydligt att de uttryck och handlingar som följer 
har sexuell karaktär. Erotiskt liv är för Jordan något som innefattar 
”transient performances of bodies and pleasures”.453 Jag menar, 
utifrån det ovanstående, att eros manifestering i mänskligt liv kan 
förstås i termer av lust, begär och åtrå. Lusten eller begäret är inrik-
tad på en handling som innefattar kropp och njutning. Gällande 
sambandet mellan eros och kärlek så menar Jordan att eros ger 
kärlek. Eros är inte kärlek men har betydelse för huruvida kärlek 
hålls vid liv. Upplevs inte begär eller åtrå i en relation, så fortlever 
inte heller kärleken, konstateras i citatet ovan. Det här får vi anled-
ning att återkomma till då frågan om rätt samlevnad diskuteras.  

Eros, som kraft oberoende av människor, kan inte sägas vara 
underordnad mänskliga sammanhang eller föreställningar om sex-
ualitet. Däremot uttrycks alltid eros i en roll vilken i sig hör till ett 
sammanhang, eller som Jordan formulerar det: uttrycks i tiden.454 
Hur sexuell åtrå kommer till uttryck hör samman med kulturella 
och historiska förutsättningar, men däremot inte det som orsakar 
åtrån. Det får antas vara en slutsats i Jordans resonemang. Feminis-
tiska sexualetiker, såsom Carter Heyward och Christine Gudorf 
betonar vikten av att förstå sexualiteten och sexuell åtrå såsom 
konstruerad.455 Det är inte fysiologiska orsaker till att en heterosex-
uell kvinna förväntas åtrå dominans och makt, snarare betingas det 
av befintliga sociala och kulturella föreställningar om heterosexua-
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litet. Vad bland andra Heyward därför föreslår är att skapa andra 
bilder för sexuell åtrå, såsom ömsesidighet.456 Jordan däremot skil-
jer mellan åtråns orsak och uttryck, endast det senare formas ut-
ifrån sammanhang.  

Hur rimmar då Jordans uppfattning om eros med hans antagan-
de om att sexualitet är en konstruktion? För Jordan är eros själv-
ständighet ett argument för att ingen mänsklig definition kan antas 
överensstämma med eros. Sexualitet är snarare, enligt Jordan, ut-
tryck just för människors vilja att kontrollera och tygla eros i be-
stämda kategorier. Vad Jordan emellertid inte uppmärksammar är 
att hans egna antaganden om eros för tankarna till uppfattningen att 
det finns något substantiellt bakom konstruktionen. Det blir än mer 
tydligt då Jordan hävdar att ”the dynamics of erotic relation produ-
ce change and require it”, och menar att varaktiga relationer kan 
vara ett hinder för eros.457 Stimuleras sexuell åtrå av omväxling, 
och detta därför att så lyder eros lag, har vi hos Jordan ett tydligt 
uttryck för att vissa aspekter av mänskligt sexuellt liv är bortom 
historisk konstruktion. Då är omväxling och föränderlighet inte ett 
bättre sätt att förstå människors sexuella liv, utan givet eros det 
enda möjliga. Trots sexualitetens sociala hemvist, så menar jag att 
det finns anledning att uppfatta inslag av essentiell karaktär i Jor-
dans förståelse av mänskligt sexuellt liv på grund av den vikt han 
lägger vid föränderlighet och omväxling. De senare är nödvändiga 
för att eros, i form av sexuellt begär, ska sägas vara förhanden.  

Eros och samlevnad  
En människas sexuella liv bör enligt Jordan förstås som uttryck och 
handlingar, som betingas av eros. Hur en person utför en erotisk 
roll och handling hör i sin tur samman med den kontext hon eller 
han verkar i. Dock har jag i det ovanstående visat att det finns in-
slag av essentialism i Jordans uppfattning om mänsklig sexualitet. 
Rörlighet och omväxling är grundläggande för sexuell åtrå.   

                                                 
456 Harrison, Beverly & Heyward, Carter: ”Pain and Pleasure” i Brown, Joanne 
Carlson & Bohn, Carole R. (red.): Christianity, Patriarchy and Abuse: a Feminist 
Critique, Pilgrim Press, New York 1989. 
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För den som hävdar att rörlighet och omväxling är viktiga 
aspekter för sexuell åtrå och kärlek kan det te sig följdriktigt att 
avvisa idén att människor ska leva tillsammans. Idealet torde vara 
kortvariga eller möjligtvis polyamorösa relationer. Vad Jordan 
avfärdar är emellertid vare sig tvåsamhet eller varaktighet.458 När 
Jordan påstår att en erotisk relation kräver förändring, så är det 
något annat än en ständig rotation av partner som han avser. Snara-
re är han ute efter att visa att också tvåsamhet omfattar och bör 
omfatta en mängd olika erotiska roller: ”Any serious count of cha-
racters involved in a continuing erotic relationship, straight or 
queer, quickly runs into dozens.”459  

Problem uppstår emellertid då erotiska roller uppfattas som na-
turliga och därmed oföränderliga. För att skapa mer klarhet i vad 
som avses med eros rörlighet och omväxling ska vi undersöka det 
kristna äktenskapsidealet, som Jordan bestämt avvisar. I förläng-
ningen närmar vi oss frågan om vad som är rätt samlevnad. 

Vi har hittills sett hur Jordan menar att eros är en självständig 
kraft som upprätthålls genom att olika erotiska roller omväxlande 
intas. Att eros kommer och går hör, för Jordan, till tingens ordning. 
Vad han däremot problematiserar är hur kristen teologi håller ett 
äktenskapsideal vid liv, som till sin konstitution utesluter eros. 
Eftersom Jordan mycket explicit påtalar ett sådant samband, så 
finns det anledning att studera sambandet mer noggrant, och för-
hoppningsvis bli mer klar över hur eros kan hållas vid liv i en rela-
tion. 

If Christian moral theologies have invented innumerable characters 
around sexual acts, and then reinforced them liturgically, they have 
been reluctant to recognize them as characters, that is, as histori-
cally limited and quite partial performances. Within Christian mar-
riage theology especially, the characters have been treated as natu-
ral facts, reinforced in their fixity by the demand that marriage 
stand on the edge of time, outside of time. The approved characters 
in Christian marriage have been determined (and overdetermined) 
by dozens of factors, only partly theological or liturgical. While I 
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don´t reduce the factors to some single explanation in terms of 
time, I find it significant that time is denied in so many marriage 
theologies. The denial is particularly significant for any conversa-
tion with queer theory, which holds as a principal tenet that erotic 
characters can only be performed in time. How do you stage a 
conversation between accounts that encourage the performance of 
eros through dissident, variable characters and accounts that deny 
eros by trying to lock the only approved sexual characters into 
timeless marriage?460 

Vad är det då Jordan säger om rollernas karaktär och plats inom 
kristen äktenskapsteologi? Jo, ett problem är att de inte har betrak-
tats som just roller. Detta trots att teologer genom historien, enligt 
Jordan har varit mycket uppfinningsrika i att skapa roller utifrån 
sexuella handlingar och preferenser. Istället har rollerna ansetts ge 
uttryck för naturligt givna drag hos människor. För att åskådliggöra 
det här gör Jordan själv en långtgående historisk analys av (rollen) 
sodomitens uppkomst.461 Ett annat problem är att endast ett fåtal 
roller har ansetts legitima för äktenskapet, nämligen hustru, man, 
mor och far:  

The Christian Husband and Wife are permitted to have sex, but 
they can do so only by de-eroticizing it and by fully inhabiting 
their gender roles. Husband and Wife must have natural  sex, that 
is, sex in which the man is man and the woman is woman. They 
must have procreative sex, through which Christian Wife becomes 
Mother and Husband, Father.462 

Här tydliggörs båda problemen som Jordan uppmärksammar. För 
det första att antalet roller är begränsat samt för det andra att rol-
lerna förstås som naturliga egenskaper hos män och kvinnor. På 
vilket sätt leder det här till att eros försvinner? Vad som tydliggörs 
ovan är att vissa föreställningar kring det erotiska livet, reproduce-
ras som naturliga. Varje sexuell kontakt är således förutbestämd 
både till form och till innehåll. Att det sexuella samspelet i äkten-
skapet följer en given manual är uttryck för det Jordan förstår som 
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en förnekelse av de villkor eros ställer. Det finns inget naturligt sätt 
att ha sex på. Vad sex snarare handlar om är ”transient performan-
ces of bodies and pleasures”.463 Jordan saknar två uppfattningar i 
kristen äktenskapsteologi. För det första att det erotiska livet byg-
ger på begär och åtrå. Det andra är att begär, liksom eros med nöd-
vändighet kommer till uttryck i tiden. Finns det redan fastställda 
roller med bestämda handlingar, kan vi enligt Jordan lita på att eros 
inte är närvarande. Med andra ord: förväntas en man eller kvinna 
följa en specifik könsbestämd norm så är det åtminstone en mindre 
gynnsam situation för eros.  

Jordans kritik av kristen äktenskapsteologi indikerar tydligt att 
eros närvaro är av central vikt. Men inte bara det: Han söker också 
visa hur eros kan hållas levande i en relation. En relation över tid 
behöver inte leda till kärlekslöshet och frånvaro av begär. Udden är 
då inte primärt riktad mot kristen äktenskapsteologi, utan mot före-
ställningar bland homosexuella. 

Queer critics of engagement need to wonder whether the claim that 
two men shouldn´t be a couple isn´t just a version of the claim that 
they can´t. So many of the fights over same-sex coupling sound to 
me like evasions of deeper issues, including whether queer desire 
hasn´t been defined as something that cannot last – because it is 
queer or desire or both. That definition must not be accepted as 
self-evident.464 

Liksom det finns föreställningar om äktenskapets naturenliga rol-
ler, så finns det fler föreställningar värda att uppmärksamma. Ock-
så den som förstår eros som oförenligt med relation bör överväga 
eventuella bakomliggande ideal. Eros har med rörlighet och för-
ändring att göra. Det är emellertid möjligt att förena med mellan-
mänsklig samlevnad. Däremot låter eros sig inte förenas med anta-
ganden om naturliga roller, såsom möter i kristen äktenskapsteolo-
gi.  

Jag menar utifrån det ovanstående att Jordan för det första beja-
kar möjligheten att förena eros med varaktiga relationer. För det 
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andra bör eros livaktighet förstås som en faktor som möjliggör för 
rätt samlevnad.  

Eros som norm 
För den som känner samhörighet med queerteorin är frågor kring 
normer och ideal djupt problematiska. Till queerteorin hör nämli-
gen att utmana och ifrågasätta normer.465 Att då rikta en uppenbart 
normativ fråga till Jordan kan te sig tämligen fåfängt. Jag menar 
emellertid att det finns tydliga indikationer på att Jordan skiljer bra 
relationer från dåliga. I det ovanstående tydliggjordes att en rela-
tion där eros hålls vid liv är att föredra framför en relation utan 
åtrå. Det är åtminstone början på ett normativt antagande om sam-
levnad. Innan vi går vidare och undersöker eventuellt fler kriterier 
på rätt samlevnad, så är det nödvändigt att klargöra hur eros rörlig-
het fungerar som ideal eller norm för samlevnad.  

Vad innebär det att en relation bedöms utifrån huruvida parterna 
hyser begär och åtrå till varandra? Det får åtminstone tre viktiga 
konsekvenser. För det första så hamnar tonvikten vid det sexuella 
samspelets funktion. Det sexuella begäret och de handlingar som 
följer är inte en bifråga, utan avgörande för relationens fortsättning. 
Det medför att avgörandet för om en relation är rätt och bör fortgå, 
enbart kan fällas av de inblandade. För en utomstående är det inte 
möjligt att fastställa huruvida eros hålls vid liv. I någon bemärkelse 
kan Jordan här sägas privatisera sexualetiken. Något som inte 
minst feministiska sexualetiker problematiserar.466 Vi ska emeller-
tid se hur också Jordan gör ytterligare distinktioner kring samlev-
nad.  

En annan aspekt av eros som samlevnadsideal är att formen un-
derordnas innehållet. En relations form leder inte per automatik till 
rätt samlevnad. Det här medför att Jordan inte anser det nödvändigt 
att avfärda monogama relationer med varaktiga ambitioner. Lika 
lite som en relations form är saliggörande, så finns det inneboende 
hinder i en viss form. Det vill säga så länge inte formen förhindrar 
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eros rörlighet, något Jordan menar är fallet i det kristna äktenskaps-
idealet. Jordan drar irrelevansen av formen till sin spets då han, 
apropå mångfalden av erotiska roller i en relation, frågar: ”Why 
then fetishize the number of bodies in it?”467 

Ytterligare en dimension att uppmärksamma är att eros verkar 
utanför mänsklig kontroll. Det gör att inte heller berörda parter i en 
relation fullt ut kan styra huruvida deras begär eller åtrå hålls le-
vande.  

Fixing the term in years or months is just another effort at manag-
ing the transit of eros through time. Erotic love waxes and wanes. 
People ‘fall out’ of love and then, unpredictably, fall back into it. 
Eros disappears only to reappear in subtler form, with the agency 
of reinvented character.468 

Kärleken, genom eros, kommer och går. Det är alltså eros, som 
ytterst avgör, huruvida en relation blir varaktig eller inte. Att efter-
sträva rörlighet och öppenhet för olika erotiska roller, är inte alltid 
tillräckligt. Det går inte att fullt ut kontrollera huruvida eros dör i 
en relation eller om begär väcks till någon utomstående. Det är 
således, enligt Jordan, inte alltid de inblandades fel att en relation 
tar slut. Vi ska emellertid hålla i minnet hur Jordan genom sin kri-
tik av det kristna äktenskapet, visar att det går att skapa mer eller 
mindre gynnsamma förutsättningar för eros. 

Hur kan då eros, som ytterst är utanför mänsklig kontroll, vara 
ett kriterium på huruvida en relation är rätt? Vad är det begär och 
åtrå indikerar i en relation? Jag visade tidigare hur det finns teleo-
logiska inslag i Jordans etik och att ”pleasure ought to be unders-
tood as the sign of approach to the original created order.”469 Till-
fredsställelse är, som vi har sett, en central del av det erotiska liv 
som begäret eftersträvar. Att Jordan därtill konstaterar följande ter 
sig befogat: ”Desire is, after all, the point at which Christian theol-
ogy finds human beings most intimately connected with the divine 
in this life.”470 
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Med stöd i en teleologisk slutledning där tillfredsställelse ses 
som tecken på gudomlig avsikt, förefaller det vara rimligt att anta 
att begär inte bara indikerar att en relation är rätt, utan också i en-
lighet med Guds vilja. Till Guds avsikt hör att eros ska förbli en 
betydande kraft i människors liv. Det finns, enligt Jordan, goda 
förutsättningar för det också i mellanmänsklig samlevnad, givet att 
eros förblir rörligt. När eros begränsas och begär och kärlek efter-
hand försvinner kan relationen inte längre förstås som gudomligt 
sanktionerad.   

Det är inte för inte som Jordan menar att den sexualetiska re-
flektionen bör starta i befintliga sexuella relationer.  

Då eros inte spelar roll 
Med utgångspunkt i en feministisk analys kan det te sig problema-
tiskt att hålla en ojämlik relation, där begär förvisso är ömsesidigt, 
såsom moraliskt försvarbar och i enlighet med Guds vilja. Jag 
framhöll tidigare att det finns feministiska sexualetiker som påpe-
kar hur också begär och åtrå är något som formas av samhälleliga 
ideal och normer.471 Att då likt Jordan hävda att begär är en tillräck-
lig grund för rätt relation, kan innebära att samhällets värden läm-
nas oproblematiserade. För en feministiskt orienterad sexualetiker 
som Christine Gudorf, som likt Jordan betonar värdet utav till-
fredsställelse, är det grundläggande att hela tiden förhålla sig till de 
förväntningar och föreställningar om mänskligt sexuellt liv som 
varje tid upprätthåller.472 Likt Foucault förutsätts ett samband mel-
lan makt och hur sexualitet konstrueras. Det medför att sexuell 
tillfredsställelse inte kan förstås oberoende av det sammanhang 
vari det hör hemma. Det leder dels till frågan om vilken slags till-
fredsställelse som avses och om det överhuvudtaget kan vara till-
räckligt som norm. Till stor del kan skillnaderna mellan en femi-
nistisk sexualetiker som Gudorf och Jordan förklaras av deras re-
spektive teoretiska utgångspunkt.  

Ett tydligt exempel där argument utifrån queerteori tenderar att 
kollidera med feministiska slutsatser är frågan om sadomasochism 
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med hot, våld och tvång i sexuellt samspel. För Jordan är det en 
självklarhet att all mänsklig interaktion rymmer dimensioner av 
makt - så också det sexuella. Att då dra gränser för vad som är 
tillbörligt eller inte är orimligt, tycks vara Jordans slutsats.473 Gu-
dorf däremot menar att just sadomasochism måste förstås i ljuset 
av hur det omgivande samhället reproducerar föreställningar kring 
sex och makt.474 Att sexuellt samspel formas kring över- och un-
derordning bevisar bara befintliga normer och ideal för åtrå och 
tillfredsställelse. Sadomasochism blir för Gudorf ett symptom på 
ett problem, vilket bör hanteras så att också symptomen spelar ut 
sin roll. För Jordan däremot blir avfärdandet av sadomasochism ett 
exempel på ovilja och oförmåga att bejaka mångfalden sexuella 
erfarenheter.  

Jordan problematiserar emellertid vissa aspekter i en relation, 
aspekter som inte per automatik kan härledas till att sexuellt begär 
har upphört. När Jordan diskuterar skilsmässa så konstaterar han 
det nödvändiga i att lämna en relation som kännetecknas av ”abu-
se”.475 Likaså menar han att ”once a relationship becomes morally 
damaging, it should be finished”.476 Att Jordan här med skadlig 
skulle avse en relation utan sexuellt begär, ter sig orimligt, sett till 
hans ordval. En möjlig tolkning är däremot att det handlar om till-
gång till och fördelning av makt. Så här skriver Jordan när han 
problematiserar haremsliknande tendenser i polyamorösa relationer 
mellan män:  

Negotiating power relations can be pleasurable, as inhabiting them 
can be consoling or sustaining. Unacknowledged power relations 
can be damaging, especially when carried by something so infused 
with power-through-sex as the couple.477 

Jordan menar i Foucaults anda att makt alltid är för handen i rela-
tioner mellan människor, men det kan finnas skäl att problematise-
ra. Det är till exempel skillnad mellan synliggjord och osynliggjord 
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makt. Den senare kan vara skadlig och i citatet gör Jordan en sär-
skild markering vid maktens sexuella dimensioner. Om vi följer 
Jordans resonemang ytterligare så är det tydligt att han menar att 
makt i alla sexuella relationer mer eller mindre återspeglar en hete-
rosexuell norm. Alla människor som fostrats i ett samhälle med ett 
heterosexuellt ideal är präglade av samma ideal.478 Makt osynlig-
görs och blir skadlig när normer och ideal tillåts verka på ett 
omedvetet plan, får antas vara Jordans slutsats. Vad Jordan gör här 
är att han placerar varje sexuell relation och inblandade parter i ett 
socialt och historiskt sammanhang. Omkringliggande normer har 
betydelse för samspelet inne i en relation och osynliggörs det kan 
resultatet vara skadligt. Jordan konstaterar däremot i citatet att 
makt som synliggörs och förhandlas kan vara uppbyggande. Vi kan 
utifrån exemplet med polyamorösa relationer mellan män konstate-
ra åtminstone två saker kring relationer och makt. Osynliggjorda 
normer måste synliggöras, och ett aktivt förhållningssätt till makt 
är av godo. När Jordan ovan konstaterar att en relation bör brytas 
då den är skadlig, så menar jag att det bör förstås som att maktför-
delningen inte görs utifrån ett aktivt och medvetet val. En sexual-
etiker som Gudorf skulle karakterisera samma fenomen som bris-
tande jämlikhet. Även om Jordan värjer sig för den terminologin så 
finns det tydliga beröringspunkter mellan hans maktanalys och en 
feministisk dito.  

 Det finns fler betydelsebärande dimensioner i en relation, ut-
över sexuellt begär och tillfredsställelse. Vi får anta att de relatio-
ner där eros hålls levande, men där en part saknar makt, hör till de 
relationer som enligt Jordan saknar moraliskt berättigande. Makt-
aspekten har således betydelse för vad som kännetecknar rätt sam-
levnad.  

Äktenskap för samkönade 
Jag menar att det faktum att Jordan problematiserar vissa aspekter i 
relationer mellan människor, ger möjlighet att härleda normer och 
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ideal kopplat till samlevnad. Han riktar skarp kritik mot det kristna 
äktenskapsidealet men argumenterar också för att samkönade rela-
tioner inte behöver stanna vid tillfälliga sexuella kontakter. Det 
senare handlar om att möjliggöra för varaktighet genom att ifråga-
sätta ideal och normer.  Det vore emellertid Jordan främmande att 
förorda varaktiga relationer för alla sexuella kontakter.  

I Blessing Same-Sex Unions är Jordans huvudsakliga ambition 
att visa att äktenskapet bör öppnas för fler. Han argumenterar för 
sin sak på två fronter: mot kyrkan och teologin å ena sidan, och 
mot föreställningar bland homosexuella å andra sidan. I ljuset av 
Jordans kritik av det kristna äktenskapsidealet kan hans ambition te 
sig något märklig. Men faktum är att han menar sig kunna utmana 
hur kristen teologi har gestaltat det heterosexuella äktenskapet med 
hjälp av erfarenheter från samkönade relationer.479 Det handlar 
givetvis om att visa på vikten av eros och nödvändigheten av för-
änderlighet och rörlighet i det sexuella samspelet. Men han är inte 
bara ute efter att rädda äktenskapet. Vad som också är märkbart är 
en uppfattning om att äktenskapet i sig också kan vara av betydelse 
för relationer mellan människor. Det ger nämligen anledning att 
uppmärksamma vilka roller som hålls vis liv.  

Queer Christians who want a blessing should seek one out. 
(...)Most of all, queer Christians should use the occasion of a bless-
ing to examine themselves, to scrutinize and revise the characters 
through which they perform erotic relationship.480 

Att ingå äktenskap ger möjlighet att revidera befintliga roller. Det 
är uppenbart att det finns mer eller mindre lämpliga roller för ett 
äktenskap. 

Not a few queer men tend to bring forward characters into blessing 
that are unsuited for any union. I may be a gay Christian who 
wants ardently to celebrate a union with my lover – and still my 
performance of ‘gayness’ may contain characters that were codi-
fied precisley to exclude durable union.481 
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Vad som börjar anas i Jordan resonemang är värdet utav varaktig-
het. Han är beredd att förorda en revidering av erotiska roller för 
att möjliggöra mer långvariga relationer. Det trots den vikt Jordan-
lägger vid eros och rörliga roller. Men det är inte så enkelt som att 
Jordan helt enkelt förordar varaktiga relationer rakt av. Snarare är 
han ute efter att visa hur en långvarig relation kan vara ett alterna-
tiv. Det här blir begripligt om vi drar oss till minnes hur Jordan 
uppmärksammar underliggande ideal och normer i bland annat det 
som tillskrivs naturen. På motsvarande sätt som äktenskapsteologin 
har skapat och idealiserat två bestämda roller för äktenskapet, så 
märks bland de homosexuella han ser framför sig en motsvarande 
idealisering av ständiga partnerbyten.482 

Vad Jordan motsätter sig är vare sig tillfälliga sexuella kontakter 
eller heterosexuella äktenskap, utan en ouppmärksamhet kring 
vilka ideal och normer som styr människors liv. Ambitionen är att 
synliggöra och därmed möjliggöra för en orientering efter eros och 
det som upplevs tillfredsställande. Det senare kan mycket väl vara 
en varaktig relation eller ett äktenskap, även om det inte behöver 
vara det för alla. 

Sammantaget pekar Jordans argument för samkönade äktenskap 
än mer på betydelsen av eros och sexuell tillfredsställelse. Det är 
den centrala beståndsdelen till svaret på frågan om rätt samlevnad. 
Maktaspekten uppmärksammas också och ett synliggörande föror-
das. Jordans ideal för samlevnad är innehållsorienterat. Det viktiga 
är att det sexuella begäret hålls vid liv. Det gäller dock att formen 
inte stelnar i likhet med det kristna äktenskapsidealet.  

Konklusion 
För Mark Jordan ger queerteori en möjlighet att uppmärksamma 
problem i kristen sexualetik, framför allt i det som kommer till 
uttryck i äktenskapsteologi. Jordan förhåller sig primärt till ro-
mersk-katolsk teologi och tradition, något som bland annat leder 
honom till läran om den naturliga lagen. Istället för att söka efter 
vad som är naturligt så förordar Jordan erfarenheter och dess för-

                                                 
482 Jordan, Mark D: aa, s.74. 
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måga att visa på en gudomlig skapelseordning. Viktigt är att fler 
erfarenheter får utrymme. Bibeln och kristen tradition förstår Jor-
dan som viktiga resurser för teologiskt arbete. Avgörande är en 
funktionsorienterad tolkning.  

Jordans normativa etiska teori är teleologisk och tillfredsställel-
se är tecken på att det högsta goda, nämligen självförverkligande, 
är uppnått. Det som erfars som gott är i enlighet med Guds avsikt.  

Bland vissa queerteoretiker markeras en åtskillnad visavi femi-
nistisk teori och Jordan får räknas som en av dem. För Jordan är 
feminism en uppgift för och om kvinnor. Könsteoretiskt så försva-
ras en konstruktivistisk teori influerad av Judith Butlers performa-
tivitetsteori. Uppfattningen att en människas kön och sexualitet 
kommer till uttryck i en roll är centralt för Jordans sexualetik. Det 
är något helt annat än att tala om en människas sexualitet. Vad som 
avgör hur människor uttrycker sitt sexuella liv är inte en medfödd 
orientering eller preferens, utan eros. Eros förstår Jordan som en 
självständig kraft, vilken för sin överlevnad kräver rörlighet och 
förändring. Jag har visat att det finns anledning att därmed tala om 
eros, eller sexuellt begär, som sexualitetens essens.  

Med utgångspunkt i eros kritiserar Jordan kristen äktenskapsteo-
logi, då den förhindrar eros framfart. Avgörande för eros, och i 
förlängningen kärlek, är att människor ges möjlighet att gå in i och 
ut ur roller. Till äktenskapet är knutet två bestämda roller, man och 
hustru, men oförmågan till rörlighet är  inte förenligt med det sexu-
ella begäret. Försvinner eros förlorar relationen sitt existensberätti-
gande. Från det kan vi sluta oss till att närvaron av eros hör sam-
man med svaret på frågan om rätt samlevnad. Det visar sig emel-
lertid också att Jordan är kritisk mot hur makt osynliggörs i relatio-
ner. Det eftersträvansvärda behöver inte vara jämlikhet men väl 
synlig- och medvetandegjord fördelning av makt.  

Frågan om rätt samlevnad besvarar Jordan framför allt utifrån 
en relations innehåll, något som blir tydligt i hans resonemang om 
eros. Vad han uppmärksammar för att därmed avfärda är hur ideal 
och normer styr människors sexuella liv. Det gäller oberoende av 
vilka ideal som styr. I centrum för det sexuella begäret står sexuell 
tillfredsställelse. Det är vad som indikerar Guds vilja, också i mel-
lanmänsklig samlevnad.  



 198

Lisa Cahill, Margaret Farley, Adrian Thatcher bidrar tillsam-
mans med Mark Jordan med var sitt perspektiv på kristen sexual-
etik. De gör alla anspråk på förändring inte minst utifrån könsteo-
retisk horisont. Jordan kan sägas avvika något som queerteoretiker. 
I det närmaste ska en mer utförlig jämförelse göras. Därefter ska 
problem och möjligheter hos respektive modell uppmärksammas.  



 199

6. Utmaningar och möjligheter  

Det finns en uppenbar likhet i det analyserade materialet med fyra 
kristna teologer och etiker som verkar i en västerländsk kontext. 
Utan att tillskriva dem en identisk kontext så kan konstateras att 
flera teoretiska och praktiska utmaningar återkommer hos samtliga. 
Det handlar om specifika sexualetiska frågeställningar såsom sam-
könade äktenskap och sexualitetens innebörd men också om mer 
övergripande frågor som den kristna teologins och etikens roll i 
religiös och kulturell mångfald.  

Vad jag nu, trots det ovanstående, ämnar göra är för det första 
att visa på skiljelinjer hos de aktuella teologerna. Att teologiska 
traditioner, normativa etiska teorier och könsteorier ger konsekven-
ser för hur sexualetiken utformas är en central tes i avhandlingen. 
Min ambition här är att tydliggöra skillnader mellan respektive 
modell, men också visa hur skillnaderna hör samman med bestäm-
da teologiska, etiska och könsteoretiska grundantaganden.   

Därefter ska jag för det andra i en kritisk diskussion visa på ut-
maningar och möjligheter i det analyserade materialet. Kritiken 
utformas i anslutning till de kriterier jag har angett för en godtag-
bar sexualetik.  

Mönster i materialet 

En första uppdelning: feminismer 
Även om feminismen i ett historiskt perspektiv är en påfallande 
ung teoribildning inom ramen för kristen teologi, så är dess förmå-
ga till förgrening flagrant. I min studie återfinns två inflytelserika 
amerikanska romersk-katolska feminister. De kan inte betecknas 
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som tillhörande den första generationen feministteologer, men väl 
den andra. Det innebär å ena sidan att de har en generation feminis-
ter att förhålla sig till men å andra sidan att de inte är beredda att 
avskriva vad de uppfattar vara karakteristiskt för en feministisk 
position. Lisa Cahill och Margaret Farley vänder sig bland annat 
mot ”renunciation of moral foundations” hos inte minst postmo-
dernt influerade feminister. De förordar istället att feminismen 
måste kunna förenas med vissa grundläggande antaganden, som till 
exempel vad som konstituerar en människa. En viktig utgångs-
punkt är den teoretiska möjligheten att kunna utgå från kvinnors 
erfarenheter och universella värden och normer. Det senare hör 
givetvis också samman med deras romersk-katolska och naturrätts-
liga utgångspunkt. Men jag menar att deras generationstillhörighet 
också är av betydelse.  

Trots att det finns tydliga skillnader mellan Farley och Cahill 
förenas de i sin feministiska position. Det blir än mer tydligt i mö-
tet med Adrian Thatcher och Mark Jordan. Både Thatcher och 
Jordan förhåller sig till könsteoretiska frågeställningar men med 
varsin annan utgångspunkt. Jordan utmanar från ett queerteoretiskt 
perspektiv och trots att det finns queerteoretiker som bejakar ett 
släktskap med feminism, så värjer sig Jordan för ett sådant. Likväl 
utgör hans könsteori, konstruktivistiska människosyn och teologis-
ka grundantaganden en väsentlig utmaning för Cahill och Farleys 
feminism. Thatcher som hör hemma inom anglikansk tradition 
utmanar med sin kommunitarianska passionsetik. En anti-patriarkal 
agenda förenas med en uppenbarelsebaserad människosyn med 
tyngdpunkt på relationer och kärlek, snarare än individers rätt.  

Jag har just argumenterat för en grundläggande likhet mellan 
Cahill och Farley i deras feministiska position men märkbara skill-
nader kan inte förnekas. Farley betonar i högre grad hur människor, 
oberoende av kön, förenas i grundläggande karaktärsdrag, medan 
Cahill menar att kroppsliga skillnader mellan män och kvinnor har 
betydelse. Det leder till att Cahill förstår feminism som strävan 
efter att uppmärksamma kvinnors och mäns liv och erfarenheter i 
lika hög grad. Farley, däremot talar om feminism som rättvisa, där 
rättvisa handlar om att undanröja hinder till det som möjliggör 
mänskligt förverkligande och särskilt människors autonomi och 
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relationalitet. I praktiken kan det handla om att problematisera 
kulturella föreställningar och förväntningar om män och kvinnor. 
Något som tangerar det Thatcher avser med patriarkat.  

Jordan står i sin teologi i nära dialog med queerteorin, vilken 
han alltså förstår som skiljd från feministisk teori. Jag har visat att 
det finns andra queerteoretiker som snarare ser en överlappning 
däremellan, och därtill varnar för att queerteorin riskerar att bli 
könsblind utan feminismens insikter. Men för Jordan är feminis-
mens frågor en angelägenhet uteslutande för kvinnor. Det håller 
dock inte Adrian Thatcher med om, istället betonar han att det pat-
riarkat som feminismen bekämpar förtrycker såväl män som kvin-
nor, och också bör motarbetas av alla. Thatcher är ensam om att 
tydligt utmåla ett ideologiskt och strukturellt patriarkat, där både 
män och kvinnor offras. För honom är en viktig uppgift som teolog 
och etiker att tydliggöra nutida uttryck för patriarkatet och motar-
beta dessa. I den bemärkelsen kan hans etik kategoriseras såsom 
feministisk. 

Jordan menar att feminism är en uppgift för kvinnor, men jag 
har också antytt hur det bland vissa queerteoretiker märks en kritik 
mot normativa anspråk. Jordan kan inte sägas avvisa normativa 
anspråk i en generell bemärkelse, något som blir tydligt i hans sex-
ualetiska slutsatser. Däremot är han inte beredd att anamma de 
normativa anspråk som ofta är utmärkande för feministisk sexual-
etik. Jämlikhet i intima relationer kan enligt min mening förstås 
som ett centralt feministiskt värde, något som bekräftas av Cahill 
och Farley. Även Thatcher är av den övertygelsen. Relationer som 
kännetecknas av den ena partnerns överordning är per definition 
problematiska och bör motverkas. Jordan, däremot är inte beredd 
att avvisa ojämlika relationer utifrån samma a priori princip.  

Konstruerade män och kvinnor 
Bland dem som medvetet teoretiserar frågor om kön är en överväl-
digande majoritet eniga om att kön inte kan förstås som oberoende 
av kultur och sociala sammanhang. Vad det är att vara man eller 
kvinna är något som skapas i mer eller mindre utsträckning, är en 
sanning som vinner allt större spridning. Det manifesteras också i 
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mitt material, där samtliga kan sägas företräda antaganden om att 
det vi förstår som manligt och kvinnligt i hög grad skapas i en viss 
kontext. Vad som emellertid blir intressant är var gränsen anses gå 
för den sociala konstruktionen. Finns det något som förenar det 
kvinnliga eller manliga könet oberoende av tid och rum? Vad är 
det i så fall? Hur kan det särskiljas från det som är konstruerat?  

Cahill är den som tydligt svarar ja på den första frågan. Hennes 
förståelse av kroppen som ”relatively invariant over space and 
time” för henne till starka essentiella antaganden om den manliga 
respektive kvinnliga kroppen. Nyckeln till genuint, här i bemärkel-
sen icke-konstruerade, kroppsliga förutsättningar identifierar Cahill 
i erfarenheter. Genom att observera hur män och kvinnor gör erfa-
renheter i eller genom sina kroppar, drar hon slutsatser om vad en 
manlig respektive kvinnlig kropp är. Det som förenar män respek-
tive kvinnor, oberoende av kontext är deras kroppsligt förankrade 
erfarenheter. Erfarenheterna i sig visar vad som kan betecknas som 
essentiellt och inte.  

Vare sig Farley, Thatcher eller Jordan delar Cahills uppfattning 
om att det finns essentiella skillnader mellan könen. Jordan går 
längst i sin konstruktivism. Kön är något, menar han, som kommer 
till uttryck i en roll. Det finns inget icke-konstruerat eller givet kön 
och därmed gräns bakom det som kommer till uttryck. Hur kön 
liksom också sexualitet gestaltas hör snarare samman med kulturel-
la och samhälleliga ordningar, säger Jordan med hänvisning till 
både Judith Butler och Michel Foucault. Thatcher och Farley kan 
sägas hamna mellan Cahills och Jordans könsteorier. De förnekar 
inte att det finns något som förenar män respektive kvinnor obero-
ende av tid och rum, men de är inte villiga att tala i termer av en 
stark essens. I likhet med Toril Moi är de inte beredda att ifrågasät-
ta hur en människas biologi och fysiologi skapar förutsättningar för 
mänskligt liv. Farley ifrågasätter dock möjligheten att exakt sär-
skilja vad som är ”rent” kroppsligt från det som tillskrivs kroppen 
utifrån. Tvåkönsmodellen som hålls för allmängiltig sanning om 
människors kroppar finner hon skäl att ompröva. 

En jämförelse mellan Jordans konstruktivism och Farleys köns-
teori visar att de är överens om att kön aldrig kan förstås separat 
från en kontext. Däremot menar Farley, till skillnad från Jordan, att 
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kön inte bara kan tillskrivas en kontext. Det finns skillnader mellan 
män och kvinnor, skillnader som förvisso alltid tolkas och förstås 
utifrån tid och rum, men likafullt bygger på fysiologiska och biolo-
giska faktorer. Det är lika lite meningsfullt att försöka urskilja vad 
som är konstruerat och inte, som att hävda att mäns och kvinnors 
kroppar enbart är socialt och kulturellt konstruerade, säger Farley. 
Farleys resonemang bygger på antagandet att en renodlad könskon-
struktivism är förenad med en uppfattning att kön är en betydelse-
lös eller problematisk analyskategori. Eftersom hon, såsom femi-
nist, inte håller med om det senare, så måste hon också förhålla sig 
tveksam till det förra. För att uttrycka det med andra ord: feminis-
men kräver kvinnor av kött och blod, och därför kan inte en femi-
nistisk könsteori anta att kön är en ren konstruktion. En anledning i 
sig, skulle Jordan kunna tänkas kontra, att lämna feminismen där-
hän.  

Thatcher intar en könsteori som i mycket liknar Farleys. Kön är 
inte en renodlad konstruktion och gränsen drar han vid kroppens 
betydelse. En konstruktivistisk könsteori måste vara förenlig med 
ett antagande om att kroppen ger vissa ofrånkomliga förutsättning-
ar till mänskligt liv. Det medför att Thatchers huvudsakliga pro-
blem med en långtgående konstruktivism är risken att den mänsk-
liga kroppen osynliggörs.  

Kristna traditioner 
Det går inte att komma ifrån det faktum att vi här rör oss med tre 
sexualetiker vilka befinner sig mer eller mindre inom romersk-
katolsk tradition. Mark Jordan, Lisa Cahill och Margaret Farley har 
en tydlig utgångspunkt i naturrättsligt tänkande med teleologiska 
och erfarenhetsbaserade resonemang. En central fråga för dem är: 
vad kännetecknar ett gott mänskligt liv? En primär resurs i sökan-
det efter svaret är mänsklig erfarenhet och liksom frågan är allmänt 
hållen så blir svaret därefter. För Farley och Cahill är det inte spe-
cifikt kristna normer eller värden som efterfrågas, utan vad som är 
universellt giltigt. Därtill förhåller de sig båda explicit till en ro-
mersk-katolsk traditionsuppfattning, där tradition är något mer än 
det förflutna, nämligen ett specifikt uttryck för gudomlig vilja från 
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bibeln fram till nu. Jordan har förvisso en tydlig utgångspunkt i 
romersk-katolsk tradition, men hans funktionsorienterade tolkning 
avviker från gängse romersk-katolsk tolkning. 

Adrian Thatcher avviker märkbart från de ovanstående inte bara 
i det faktum att han är anglikan, och därmed ensam representant för 
protestantisk etik, utan också att han betonar kristen uppenbarelse. 
Den centrala frågan i hans passionsetik är: hur ska vi leva våra liv i 
Kristi efterföljd? Jag har visat hur Thatchers etik bär drag av kom-
munitarianism, och det är uppenbart att han förhåller sig till och 
diskuterar en etik för kristna. Bibeln är en central källa till kristen 
uppenbarelse, och tradition i den romersk-katolska bemärkelsen 
har en underordnad roll.  

Att göra en uppdelning mellan romersk-katoliker och protestan-
ter visar sig emellertid inte leda särskilt långt. Vare sig Cahill, Far-
ley eller Jordan kan sägas företräda traditionell romersk-katolsk 
moralteologi. De förhåller sig kritiska gentemot vad kyrkan lär och 
den som går längst är Mark Jordan. Han avvisar inte bara läran om 
den naturliga lagen. Han ifrågasätter möjligheten att dra generella 
slutsatser utifrån mänsklig erfarenhet och förstår hellre etik som 
kontextberoende. Kristen tradition är förvisso viktig för honom, 
men han argumenterar för en annan förståelse. Vad han lyfter fram 
är vikten av att uppmärksamma brokigheten och mångfalden texter 
och vittnesmål. Att kyrkan skulle ge gudomlig status till vissa delar 
av historien vänder han sig emot.  

Farley och Cahill är inte bara representanter för amerikansk fe-
ministteologi. De tillhör också den skara akademiska katolska teo-
loger som söker arbeta kritiskt med katolsk teologi och lära. Det tar 
sig uttryck i att Cahill och Farley både visar på en förankring i och 
en kritisk bearbetning av den romersk-katolska traditionen. Deras 
feministiska utgångspunkt blir därtill en avgörande ingång till kri-
tiken.  

Konsekvens, plikt och dygd 
Cahill och Jordan förenas i en teleologisk normativ teori. För Ca-
hill handlar det om att identifiera en naturlig ordning, där orsak och 
verkan tillsammans visar vad som är mänskligt gott. Inom ramen 
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för sexualetik handlar det om att se till kroppens funktioner och 
därmed dra normativa slutsatser. En handling är god som sker i 
enlighet med kroppens syfte. Jordan betonar på motsvarande sätt 
hur den mänskliga kroppen avslöjar Guds ursprungliga plan. För 
Jordan handlar det om att tillfredsställelse, i sig, indikerar ända-
målsenlighet. Om en sexuell handling ger tillfredsställelse så är det 
ett tecken på att den ger uttryck för gudomlig vilja. Även om Cahill 
delar Jordans teleologiska härledning så når hon andra sexualetiska 
slutsatser, något som förklaras av att hon pekar på fler kroppsliga 
funktioner, inte minst barnalstring. Cahill har också, som vi såg, ett 
mer profilerat naturrättsligt tänkande, och det finns hos henne en 
ambition att ringa in vad som är naturligt, vilket Jordan tar avstånd 
ifrån.  

Farley har också en naturrättslig teori i bakgrunden, något som 
enligt henne leder till en särskild känslighet inför mänsklig erfa-
renhet. Det är genom att studera hur människor lever och upplever 
sina liv som frågan om vad som är mänskligt gott kan besvaras. 
Men vad Farley gör och som skiljer henne från Jordan och Cahill 
är att hon formulerar sin normativa teori i en rättviseteori. Det 
medför att hon vare sig frågar efter vad som är tillfredsställande 
eller fungerar i enlighet med naturen, utan efter vad som är rättvist. 
Med rättvisa avser Farley respekt för ”the concrete reality of per-
sons”. Jag har visat att Farleys normativa teori bör förstås som 
deontologisk även om hennes naturrättsligt teleologiska arv också 
gör sig gällande. Att respektera en annan människa handlar nämli-
gen om att ge utrymme för hans eller hennes möjlighet att förverk-
ligas. Men i sexualetiken så tydliggörs skillnaden mellan Farleys 
och Cahills normativa teori: Cahill visar på vilka värden som ska 
förverkligas medan Farley anger normer som bör efterlevas.  

Thatchers normativa teori skiljer sig skarpt gentemot de ovan-
ståendes, i det att han pekar på den kristna uppenbarelsen. Det är 
tack vare Jesus Kristus som vi når kännedom om vad som är gott 
och rätt i mänskligt liv. Kärnan i den kristna etiken är för Thatcher 
att leva för andra och ge av sig själv, något han menar att Jesus ger 
uttryck för i påskdramat. Han benämner också sin normativa teori 
passionsetik, vilken kan förstås som en deontologisk etik. Enligt 
Thatcher ska vi leva och handla i Kristi efterföljd. När det gäller 
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Thatchers sexualetik så är det dock tydligt att han anger normer 
och värden för sexuella handlingar och relationer, snarare än speci-
fika karaktärsdrag att följa. Förebild för och inspiration till mänsk-
ligt handlande bör emellertid vara Jesus Kristus. 

En gemensam kritik 
Det finns ett uppenbart samband mellan uppfattningar om kön och 
uppfattningar om sexualitet. Eller snarare samma grundantaganden 
återkommer i såväl könsteori som antaganden om sexualiteten. Jag 
har visat hur Thatcher, Jordan, Farley och Cahill förstår kön. Jor-
dan går längst i sin konstruktivism och förutsätter att kön likväl 
som sexualitet är en kulturellt, socialt eller religiöst skapad katego-
ri. Cahill intar en närmast motsatt position, inte för att hon avvisar 
hur kontexten har betydelse för vad som hålls för sant om sexuali-
tet och kön. Men hon försvarar tydligt antaganden om givna och 
därmed ofrånkomliga aspekter knutna till kön och sexualitet. Cahill 
menar att det finns vissa faktorer, som förenar män respektive 
kvinnor i olika kulturer och sociala sammanhang, och därför inte 
kan förstås såsom socialt skapade. Dessa faktorer karakteriserar 
hon som ”relatively invariant over space and time” och de benämns 
både som naturliga och naturenliga. Thatcher hamnar något närma-
re Cahill än Farley. 

I någon mån förenas samtliga här aktuella sexualetiker om ett 
kritiskt förhållningssätt gentemot flera uppfattningar om sexualitet. 
Det ligger i deras respektive ambition att göra en nyansats inom 
kristen sexualetik.  De är överens om att den kristna teologin har 
och framför allt har haft en alltför obearbetad syn på sexualitet med 
såväl homofobiska som kvinnofientliga inslag. Därtill är de eniga 
om att det finns likaledes betänkliga inslag också utanför teologins 
sfär. Jordan menar att det bland homosexuella män florerar en fö-
reställning om att lust och begär inte kan förenas med mer varakti-
ga relationer, något som han vill utmana. Cahill menar sig kunna 
identifiera uttryck för att sexualitet i hög grad reduceras till en 
fråga om behov och lust, snarare än något som innefattar kropp och 
därmed kroppsliga konsekvenser. Såväl kristen teologi och tradi-
tion som den samtid de förhåller sig till innehåller uppfattningar 
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om sexualitet som behöver utmanas. Om det är de alla överens. En 
viktig skillnad är emellertid hur de avvisar samma föreställningar. 

Sexualitet i essentiell form 
Cahill och Thatcher menar sig kunna avfärda vissa föreställningar 
om sexualitet utifrån en övertygelse om att det finns en genuin 
sexualitet. Cahill menar att kropp och kroppsfunktioner lär något 
väsentlig om sexualitet. Det gäller inte minst förmågan till fort-
plantning.  Vad som tydliggörs i hennes resonemang är såväl en 
teleologisk härledning som naturrättslig. Genom att studera hur 
kroppen fungerar nås insikt om hur sexualitet bör förstås. Det med-
för att Cahill i sin tur kan avfärda vissa antaganden om sexualitet 
som stridande mot vad kroppen visar och därmed felaktiga. Ett 
exempel har redan tydliggjorts, nämligen att sexualitet förstås ute-
slutande som en fråga om lust och tillfredsställelse.  

Thatcher menar att Kristus uppenbarar den sanna sexualiteten. 
Det ligger i linje med Thatchers uppenbarelsebetonade utgångs-
punkt. Liksom Cahill menar han sig kunna ringa in vad sexualitet i 
själva verket är, något som också blir en utgångspunkt för att kriti-
sera problematiska föreställningar. Jag menar att de båda gör an-
språk på sexualitetens väsen eller essens, även om de beskriver 
essensen olika. Essentiella antaganden utgör också en väsentlig 
drivkraft bakom avfärdandet av vissa uppfattningar om sexualitet 
som direkt felaktiga. Vad de avser är att samma uppfattningar stri-
der mot sexualitetens väsen. I min analys av Thatchers sexualetik 
konstateras en viss dubbeltydighet. Det visar sig finnas belägg för 
antaganden om ett samband mellan sexualitet och fortplantning. 
Sexualitet handlar på ett grundläggande plan inte bara om männi-
skans behov av andra utan också om barnalstring. Thatcher landar 
därmed i ett resonemang som tydligt minner om Cahills.  

Eros och rättvisa framför sexualitet 
Jordan för ett annat resonemang. Hans huvudsakliga kritik handlar 
om det han förstår som konstruktionen sexualitet. Det går inte att 
ringa in en människas sexuella liv i en sexualitet. Problemet är att 
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kategorier för sexualitet strider mot hur människors sexuella liv i 
själva verket ser ut. Eller snarare hur de borde se ut om de oriente-
rade sig efter det sexuella begäret, eros. Det är nämligen så, menar 
Jordan, att sexuellt begär uttrycks genom roller. Men då det sexuel-
la begäret är rörligt och föränderligt så förändras också, med nöd-
vändighet människors sexuella roller. Att då tala i termer av sexua-
litet innebär att rollerna begränsas och att begäret därmed upphör. 
Att skapa kategorier för mänsklig sexualitet är för Jordan, inget 
annat än uttryck för kontroll och makt.  

Jordans syn på sexualitet skiljer sig märkbart ifrån Thatchers 
och Cahills. Enligt Jordan är en tes om en naturlig eller äkta sexua-
litet just en i raden av föreställningar. Men, och det här är viktigt, 
Jordans antaganden om det sexuella begäret eller eros, kan förstås 
som att han gör anspråk på ofrånkomliga aspekter i människors 
sexuella liv. Det innebär att föränderlighet och omväxling bör för-
stås som nödvändiga aspekter för att sexuell tillfredsställelse och i 
förlängningen kärlek ska vara möjlig.  

I likhet med Cahill och Thatcher förutsätter Farley att sexualitet 
är något grundläggande för den mänskliga existensen. Hon söker 
identifiera den genom att reflektera över mänsklig erfarenhet och 
når liknande slutsatser som Thatcher: sexualitet ger uttryck för 
människans vilja att förenas med en annan och kan förstås som 
”fundamentally relational”. Liksom Cahill gör hon en normativ 
bestämning av sexualitet, och hävdar att sexualitet bör förenas med 
kärlek och respekt för människans grundläggande beroende av 
andra. Något som ger henne anledning att kritisera föreställningar 
och antaganden om sexualitet som inte förutsätter samma respekt. 
Jag har emellertid visat att Farley framför allt hämtar stöd till sin 
kritik i en rättvisenorm. Det är en avgörande skillnad, då Farley 
därmed önskar ändra fokus från frågan om vad sexualitet är till 
frågan om vad som bör känneteckna en rättvis sexuell relation. 
Enligt Farley är det inte meningsfullt eller ens möjligt att utifrån en 
reflektion över mänskligt sexuellt liv eller fysiologiska faktorer 
konstatera hur sexualitet bör förstås. Istället är det nödvändigt att 
vända sig till andra områden för mänskligt liv. Likafullt har jag 
visat hur det också i Farleys modell är möjligt att identifiera en 
uppfattning om vad sexualitet är. Likt Cahill förenar hon sin för-
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ståelse av sexualitet med den teleologiska uppfattningen att det 
finns ett mål för mänskligt liv, och till det hör att leva i relation till 
andra. Mänsklig sexualitet är uttryck för ett grundläggande behov 
av andra. Men vad Cahill därtill betonar är att kroppen också ger 
viktiga insikter till hur en människa förverkligas. Att likt Farley 
säga att sexualitet primärt handlar om vårt behov av andra, blir för 
Cahill en reducerad bild av såväl sexualiteten som människan. Det 
här är en viktig skillnad mellan Cahills och Farleys sexualetiska 
slutsatser, något som blir än mer tydligt i deras samlevnadsideal.  

Vad som hittills har framkommit är att sexualitet förstås på olika 
sätt. Cahill menar att vi genom att se till den mänskliga kroppen får 
god vägledning till hur sexualitet bör förstås. Thatcher och Farley 
menar att sexualitet bör förstås i ljuset av en specifik människosyn. 
Mänsklig sexualitet är uttryck för ett grundläggande behov av 
andra. Thatcher talar också om fortplantning som en del av (hete-
ro)sexualitetens idé. Den mer renodlade konstruktivisten Jordan 
däremot avvisar sexualitet som ett försök att kategorisera och nor-
malisera hur eros tar gestalt i mänskligt liv.  

De här skillnaderna ger konsekvenser som är viktiga att upp-
märksamma. För den som identifierar en äkta sexualitet i kroppens 
funktioner ter det sig rimligt att skilja inte bara mellan mäns och 
kvinnors sexualitet utan också mellan sam- och särkönades. Det 
gäller framför allt för Cahill men också delvis Thatcher. Vad som 
antas ingå naturligt i en mänsklig sexualitet blir en norm, varmed 
avvikelser synliggörs. Jordan, däremot ifrågasätter samma normers 
berättigande. För honom är Cahills antaganden om skillnader mel-
lan mäns och kvinnors sexualitet en i raden av föreställningar om 
eros.    

Sexualitetens kön 
Det finns ett samband mellan hur kön och sexualitet uppfattas, 
vilket jag kommer att uppmärksamma i det följande.   

Enligt Cahill kan sexualitet inte förstås utan hänsyn till hur 
kroppens organ fungerar. Även om hon inte anser fortplantning 
vara sexualitetens enda syfte, menar hon att en sexuell handling 
med möjlighet till fortplantning är mer fullvärdig än den som sak-
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nar samma potential. En möjlig slutsats för den som står i natur-
rättslig och teleologisk tradition. Men det ger också två konsekven-
ser: det finns en grundläggande (essentiell) skillnad mellan mäns 
och kvinnors sexualitet samt sexuella handlingar utan potential för 
fortplantning kan inte bistå mänskligt förverkligande i lika hög 
grad som en handling där möjligheten finns. Det senare innebär i 
klarspråk att Cahill förstår inte minst homosexualitet såsom en 
mindre fullvärdig form av sexualitet. Det kan förstås som grund till 
att hon till exempel överhuvudtaget inte kommenterar frågan om 
samkönade äktenskap.   

Cahill är tämligen ensam om dessa slutsatser bland de aktuella 
sexualetikerna. Hon går längst i sina essentiella antaganden om 
sexualitet. Även om jag har visat hur både Jordan och Farley bär 
spår av ett naturrättsligt och teleologiskt tänkande, så når de inte 
till samma slutsats. Om vi först undersöker sexualitetens kön, så 
konstaterar Jordan, Farley samt Thatcher att kön förvisso har bety-
delse för hur sexualitet kommer till uttryck, tillsammans med fak-
torer som ålder, bakgrund och personlighet. Men det ger inte an-
ledning att tala i termer av två skilda sexualiteter. Farley och That-
cher menar att det är samma grundläggande behov av andra som 
konstituerar en människa, oberoende av kön. Att det finns fysiolo-
giska skillnader mellan mäns och kvinnors inblandning vid be-
fruktningen är irrelevant.  

När det gäller frågan om samkönade relationer och homosexua-
litet, så argumenterar Farley intressant nog med utgångspunkt just i 
naturrättslig teori. Till den naturrättsliga traditionen hör att under-
söka och förhålla sig till mänsklig erfarenhet. Vad erfarenheter 
visar är att liv i samkönade relationer kan fungera väl. Inte bara det 
– människor kan förverkligas (såsom människor) också i samköna-
de relationer. En skillnad som förklaras av att Farley inte tillskriver 
kroppen samma ändamålsenlighet som Cahill gör.  

Thatcher har ett resonemang som utgör en intressant kommentar 
till det ovan sagda. Han menar å ena sidan att det finns ett samband 
mellan heterosexualitet och barnalstring. Det gör att han i Marria-
ge After Modernity fastslår en skillnad mellan homo- och hetero-
sexualitet. En viktig komponent och därtill ett grundläggande sär-
drag för den heterosexuella relationen är möjligheten att föda ge-
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mensamma barn. Vad han också gör gällande är att en sexuell 
handling som kan leda till barn står under andra regler än hand-
lingar utan samma möjlighet (risk). Här är det inte frågan om att 
skilja mellan hetero- och homosexuella handlingar, nej här handlar 
det om att se till respektive handling och förutsättning. Sexuella 
kontakter med en reell potential för fortplantning bör äga rum i 
etablerade relationer. Vad Thatchers resonemang visar är skillnader 
mellan om frågan behandlas på ett idéplan eller i en mer konkret 
bemärkelse. Till skillnad från Cahill så ser han sig inte nödgad att 
härleda normer ur ett filosofiskt och därmed idébaserat resone-
mang.   

Att leva rätt tillsammans 
Thatcher skiljer mellan sexuella handlingar utifrån om de rymmer 
en möjlighet till barn eller inte. Ur etisk synpunkt är det för honom 
två fenomen med skilda normer. I det följande då en jämförelse 
mellan normativa antaganden om samlevnad ska göras, så kan en 
första skillnad konstateras och det rör frågan om sexuella hand-
lingars legitima plats. Cahill och Farley är eniga om att sexuella 
kontakter endast är försvarbara inom en relation. Deras huvudsak-
liga skäl är att sex bör förenas med ömsesidigt ansvar – något som 
de menar kommer till uttryck i mellanmänsklig samlevnad. Att 
Farley och Cahill når den här slutsatsen, men inte Thatcher och 
Jordan, förklaras av de förras feministiska engagemang där kvin-
nors erfarenheter, också utanför den västerländska kontexten, räk-
nas. Skillnaden blir betydelsefull för frågan om vad som känne-
tecknar rätt samlevnad. Vare sig Farley eller Cahill diskuterar nor-
mer för sexuella handlingar i sig – det avgörande är att handlingen 
äger rum inom en relation. Samlevnaden har en skyddande funk-
tion visavi mänsklig sexualitet, något som framför allt Jordan men 
delvis också Thatcher avvisar. Vad Jordan och Thatcher istället gör 
gällande är att en sexuell handling kan vara såväl god som rätt utan 
att med nödvändighet äga rum inom samlevnad. Det medför att 
frågan om vad som är rätt samlevnad är en annan än vad som bör 
känneteckna en kortvarig sexuell kontakt. Mitt intresse ligger 
primärt i det förra.  
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Vad är då de stora skiljelinjerna när det gäller samlevnadsideal? 
En viktig skillnad hör samman med respektive normativ teori. Jor-
dan och Cahill som för ett teleologiskt resonemang menar att rätt 
samlevnad är den som förmår förverkliga vissa värden. Tyngd-
punkten i deras argumentation ligger i vissa antaganden om sexua-
litetens syfte. Det innebär till exempel att om sexualitetens syfte är 
att främja närhet så är närhet det eftersträvansvärda och därmed 
ideala för en sexuell relation. För Cahill handlar sexualitet om fort-
plantning, men också om intimitet och tillfredsställelse. Rätt sam-
levnad enligt Cahill är den som förmår möjliggöra nämnda ända-
mål. Jordan menar att rätt är den slags relation där sexuell tillfreds-
ställelse är möjlig att nå. Påpekas bör att Cahill lägger till jämlik-
het, inte för sexualitetens funktion, utan såsom nödvändigt för 
mellanmänsklig samlevnad. Trots att det finns en likhet i resone-
mangen så landar de i diametralt motsatta slutsatser. Cahill försva-
rar i själva verket en heterosexuell norm för samlevnad, medan 
Jordan vare sig förutsätter sam- eller särkönade relationer. Tvärtom 
indikerar hans minimalistiska uppfattning om rätt samlevnad en 
önskan om att ifrågasätta kategorier för sexuella relationer.  

Thatcher och Farley ställer upp normer för samlevnad, inte ut-
ifrån antaganden om sexualitetens syfte, utan med utgångspunkt i 
vissa (utomstående) normer. För Farley handlar rättvisa om respekt 
och särskilt av det hon finner kännetecknande för en människa, 
autonomi och relationalitet. Farley ställer upp normer, vilka sam-
mantaget utgör grogrund för rättvis samlevnad. Thatchers pas-
sionsetik tar sig uttryck också i specifika normer för rätt samlev-
nad, normer vilka liknar Farleys. Liksom hos Farley utgör ett be-
stämt antagande om mänskligt liv en central utgångspunkt för 
Thatchers sexualetiska normer. Han delar Farleys antagande om 
människans grundläggande behov av andra och vikten av att skyd-
da samma behov inom ramen för samlevnad.  

En annan skillnad följer ur det ovanstående och kan karakterise-
ras i termer av innehåll respektive form. Kristen sexualetik har, inte 
minst historiskt dominerats av ett heterosexuellt, livslångt och mo-
nogamt ideal för samlevnad, förverkligat i äktenskapet. Ett ideal 
som primärt har orienterats utifrån sin form. Cahills samlevnads-
ideal ligger nära ett traditionellt kristet ideal för samlevnad. Något 



 213

som kan kontrasteras mot Farleys innehållsorienterade rättvise-
normer, eller Jordans betoning av tillfredsställelsen. Vare sig Far-
ley eller Jordan förutsätter en heterosexuell form – och gör tvärtom 
en affär av att det är innehållet som är avgörande. Vad som bedöms 
som rätt samlevnad avgörs utifrån relationens innehåll och det har 
ingen betydelse om relationen konstitueras av parter av motsatt 
eller samma kön. Följdriktigt försvarar de båda äktenskap för sam-
könade. I min analys av Thatchers sexualetik så visar jag att det 
finns goda skäl att också hos honom finna ett försvar av samköna-
de äktenskap. Men kombinationen av att Thatcher betonar äkten-
skapet som form för nutida samlevnad och det faktum att hans 
anglikanska kyrka enkom viger särkönade par leder honom till 
andra slutsatser i frågan om rätt samlevnad. Då äktenskapet som 
form är nödvändigt, och endast heterosexuella kan ingå äktenskap, 
förblir normen för samlevnad en heterosexuell form.  

Kritik av teologisk, etisk samt könsteoretisk 
position 
Essens, natur och kropp i Cahills modell 
Den kritiska diskussionen utgår från ett antal kriterier, vilka redan 
har redovisats och motiverats i tidigare kapitel. Det första formella 
kriteriet understryker vikten av konsistens, varmed avses att en 
etisk modell bör kännetecknas av överensstämmelse mellan olika 
delar samt frånvaro av logiska motsägelser. Det andra formella 
kriteriet betonar erfarenheters centrala ställning i teologiskt och 
etiskt arbete. En etisk modell bör stämma överens med det som är 
känt om mänsklig erfarenhet.   

Ett antal innehållsliga kriterier hör samman med avhandlingens 
teori och anger vad som bör gälla för en sexualetik. Det första in-
nehållsliga kriteriet poängterar en modifierad konstruktivistisk 
könsteori. Det andra kriteriet av innehållsrelaterad karaktär betonar 
en kunskapsteoretisk kontextualism med en medveten reflekteran-
de hållning gentemot det egna sammanhanget. I och med det tredje 
kriteriet avvisas antaganden om en essentiell form av sexualitet. 
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Istället understryks vikten av att identifiera och kritiskt förhålla sig 
till föreställningar om sexualitet, och inte minst heterosexualitet. 
Det fjärde kriteriet betonar vikten av att i en normativ samlevnads-
diskussion förhålla sig till en relations innehåll.   

Trots stora skillnader i sexualetiska ställningstaganden så finns 
det vissa problem som återkommer i de modeller som anknyter till 
en naturrättslig tradition, det vill säga framför allt Lisa Cahills men 
delvis också Margaret Farleys och Mark Jordans etiska modeller. 
Det rör sig om argument baserade på antaganden om essens, natur 
respektive kropp och en oförmåga att se hur varje kontext skapar 
specifika förutsättningar för både mänskligt liv i sig, förståelse av 
samt normer för mänskligt liv. Istället antas normer och ideal för 
sexuellt liv kunna härledas utifrån en generell eller universell för-
ståelse av mänskligt liv. Jag kommer i det följande att först upp-
märksamma mina centrala invändningar mot respektive modell. 
Därefter kommer jag att föra en kritisk diskussion med samtliga 
modeller utifrån de specifikt sexualetiska frågeställningarna.  

Cahill är den som mest tydligt står i en naturrättslig tradition 
och hon försvarar en könsteoretisk essentialism, universella vär-
den, samt hänvisar i den normativa etiska teorin till kroppens funk-
tion. Det här har jag visat får stor betydelse för hur hon förstår 
sexualitet och försvarar sitt samlevnadsideal.  

Ett första problem i Lisa Cahills sexualetiska modell återfinns i 
hennes könsteori. Det finns anledning att karakterisera den som en 
essentialism, i den starka bemärkelsen, då hon förutsätter en di-
stinkt manlig och kvinnlig essens oberoende av tid och rum. Jag 
har visat hur antaganden om distinkta könsessenser idéhistoriskt 
snarare låter sig förenas med en hierarkisk ordning där kvinnor 
eller det kvinnliga underordnas. Själva isärhållandet eller betoning-
en av olikheter ger legitimitet åt en rangordning mellan könen och 
det som tillskrivs dem. Samma rangordning kan inte sägas vara 
kompatibel med en feministisk agenda. Det är också vad jag önskar 
synliggöra i det könsteoretiska kriteriet.  

En annan invändning som jag önskar rikta mot Cahill rör hennes 
människosyn och ett försvar av en för människor gemensam es-
sens. Cahill menar att det hos varje människa finns en essens, vil-
ken väntar på att bli realiserad. Samma essens är oberoende av 
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kultur och socialt sammanhang. Jag menar, i motsats till Cahill och 
med stöd i studier, att normer, värden och ideal för mänskligt liv 
(och därmed antaganden om en mänsklig essens) skapas i nära 
anknytning till en viss kontext.483 Det medför att jag finner skäl att 
avvisa antaganden som försvarar existensen av en mänsklig essens 
självständig från en specifik kontext. Den här invändningen hör 
nära samman med nästa. 

Min tredje invändning mot Cahill rör hennes teleologiska nor-
mativa teori. Det berör Cahills människosyn men också det hon gör 
gällande om sexualitet. Enligt Cahill är det möjligt att konstatera 
vad sexualitet är utifrån hur kroppen fungerar. Vad hon därmed 
antyder är att det finns ett naturligt sätt att vara sexuell på, där na-
tur betyder i enlighet med kroppen. Det här bygger i sin tur på möj-
ligheten att göra en neutral eller kulturoberoende tolkning av 
kroppsliga funktioner. Men, invänder jag, det finns skäl att konsta-
tera att kulturella normer, ideal och värden påverkar vår syn på och 
förståelse av kroppen och dess funktion. Beroende av kontext så 
skapas det som antas gälla för naturligt.484 Att åberopa natur eller 
”en rent kroppslig funktion” kan sägas strida mot vad som är känt 
om mänsklig erfarenhet. 

Min fjärde invändning mot Cahills modell berör hennes kun-
skapsteoretiska etiska universalism. Den förutsätter att normer och 
värden kan göras begripliga för alla människor oberoende av kon-
text. Cahill argumenterar för vissa ideal i anknytning till mänskligt 
sexuellt liv, som om samma ideal vore universellt tillgängliga. I 
motsats till vad Cahill gör gällande visar studier hur människors 
normer och värden har sin förutsättning och rationalitet i en speci-
fik kontext.485 Det är också vad jag hävdar i det kriteriet som un-
derstryker kontextens betydelse. Då Cahill argumenterar för köns-
specifika essenser och en mänsklig natur, som om dessa vore uni-

                                                 
483 Se flera av bidragen i Kulick, Don (red.): Från kön till genus. Kvinnligt och 
manligt i ett kulturellt perspektiv. Carlssons Bokförlag, Stockholm 1987.  
484 ”I den bemärkelsen kan kvinnlig infibulation tjäna som drastiskt exempel på, 
att det som uppfattas som ’naturligt’ i många sammanhang endast är en rent kultu-
rell skapelse.” Talle, Aud: ”Kvinnlig könsstympning. Ett sätt att skapa kvinnor 
och män.” i Kulick, Don (red.): Från kön till genus, s.58. 
485 Se t.ex. Douglas, Mary: Purity and Danger. An Analysis of the Concepts of 
Pollution and Taboo. Routledge, London (1966) 2002. 
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versella, så bortser hon ifrån väsentliga fakta om sambandet mellan 
mänskligt liv och skapandet samt rättfärdigandet av normer för 
detsamma.  

En femte invändning mot Cahills modell knyter an till kriteriet 
som påtalar vikten av ett medvetet förhållningssätt visavi den egna 
kontexten. Det hör samman med risken att i termer av natur eller 
universell osynliggöra den mångfald som präglar människors liv. 
Feministiska teologer har visat på sambandet mellan antaganden 
om allmängiltighet och en specifik utgångspunkt (västerländsk, 
manlig, heterosexuell). Det allmängiltiga riskerar att dölja inte bara 
den specifika kontexten utan också mänsklig erfarenhet med andra 
utgångspunkter. Mest tydligt kommer det här till uttryck i teologi-
historiens osynliggörande av kvinnor. Men också Cahills resone-
mang riskerar att göra de erfarenheter – som i själva verket är re-
sultat av den kontext som är Cahills – universella eller naturliga. 
Jag menar att en medvetenhet om det egna sammanhanget förhind-
rar samma felsteg.  

Ytterligare en invändning som kan riktas mot Cahills sexual-
etiska modell rör bristande konsistens. Cahill är, som jag har visat, 
kritisk mot hur romersk-katolsk tradition och kanske särskilt förre 
påven Johannes Paulus II resonerar om kvinnor och kvinnors upp-
gifter. Hon uppmärksammar biologisk determinism i anslutning till 
påvens förståelse av kvinnor. Hon avvisar med emfas slutsatser 
utifrån kvinnors kroppsliga och reproduktiva funktioner. I min 
analys av Cahills texter framhölls en skillnad mellan det Cahill 
kritiserar och själv gör gällande om kön, nämligen vad som till-
skrivs den kvinnliga essensen. Likafullt finns det skäl att påpeka en 
inkonsistens mellan Cahills kritik och hennes egen könsteori. Jag 
menar att hon gör sig skyldig till delar av det hon avfärdar i påvens 
resonemang. Det gäller inte minst i Cahills resonemang om kvin-
nors sexualitet, där hon drar slutsatser utifrån både kvinnors krop-
par och reproduktiva roll.  

Essens och erfarenheter i Farleys modell 
Ett par av de problem som kan identifieras i Cahills sexualetik 
bemöts redan i Margaret Farleys. Farley avfärdar en stark könses-
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sentialism, till förmån för en modifierad konstruktivistisk könsteo-
ri. Hon förordar en deontologisk normativ teori utifrån rättvisa och 
lyckas också där undvika några av de problem som Cahills teleolo-
giska modell innehåller. I hög grad kan Farley, i viktiga avseenden, 
sägas frångå en naturrättslig etik. Likafullt finns kvarvarande 
aspekter, vilka också leder till invändningar. Det gäller argument 
för en etisk universalism och antaganden om människans essens.  

Margaret Farley är den enda i min studie som kan karakteriseras 
såsom en förnuftsbaserad etiker, det vill säga förnuftet anses 
ensamt tillräckligt för att nå insikt i vad som är gott och rätt. Till 
hennes ambition hör att explicit knyta an till erfarenheter i en all-
mängiltig bemärkelse och oberoende av religiös övertygelse eller 
tradition. Farley försvarar också en etisk universalism, där argu-
ment för värden och normer antas vara universellt tillgängliga. Jag 
har redan uppmärksammat en viktig invändning mot etisk univer-
salism, nämligen ett samband mellan å ena sidan kontext och å 
andra sidan skapandet samt rättfärdigandet av värden. Samma kun-
skapsteoretiska invändning bör riktas mot Farleys modell. Etiska 
ställningstaganden hör nära samman med en viss kontext och blir 
därför också begripliga utifrån samma kontext.  

Farley argumenterar därtill utifrån allmängiltiga eller universella 
erfarenheter. Mot det vill jag rikta två ytterligare invändningar. 
Mycket tyder för det andra på att människor, människors erfaren-
heter samt tolkningen av samma erfarenheter betingas av en speci-
fik kontext. Kulturantropologisk forskning visar hur mänskligt liv 
skapas i nära anknytning till kulturella koder och normer.486 Det 
finns därför skäl att ifrågasätta hur Farley utgår från det hon förstår 
som universella erfarenheter.  

I likhet med hur feministiska kritiker har visat att det till synes 
allmängiltiga och generella rymmer specifika erfarenheter, finner 
jag anledning att problematisera de universella erfarenheter som 
Farley gör sig till tolk för. Det utgör därmed min tredje invändning. 
Hon riskerar att osynliggöra den mångfald som bevisligen känne-
tecknar mänskligt liv. I samband med motsvarande invändning 
gentemot Cahills modell så påtalade jag vikten av att förbli medve-

                                                 
486 Se flera av bidragen i Kulick, Don (red.): Från kön till genus.  
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ten om sitt specifika sammanhang. Det hör i sin tur samman med 
kontextkriteriet och utgör min tredje invändning mot Farleys sexu-
aletik.   

En fjärde invändning rör Farleys avfärdande av de specifikt 
kristna källorna till sexualetiken. I sina argument för samkönad 
kärlek så underkänner Farley möjligheten att åberopa argument 
från bibel och tradition. Istället förordar hon erfarenheters centrala 
ställning. Men jag finner skäl att kritisera hennes avfärdande då jag 
menar att det strider mot en medveten reflektion över den egna 
kontexten. Till Farleys uppgift som kristen etiker hör att förhålla 
sig till, för den kristna religionen, centrala källor såsom bibeln och 
kristen tradition. Hon bör föreslå tolkningsalternativ till det sam-
manhang som är hennes. En uppenbar risk är annars att samma 
källor lämnas oproblematiserade och därmed till förmån för me-
ningsmotståndare.  

En sista invändning mot Farleys modell rör oklarheter i sam-
bandet mellan hennes rättviseteori och den naturrättsliga utgångs-
punkten. Den förra är central och tydliggör vad för slags sexuella 
relationer hon finner moraliskt försvarbara. Likafullt argumenterar 
hon för samkönad kärlek utifrån en naturrättslig tradition. Vad är 
det som gör att argumenten för samkönad kärlek ändrar karaktär? 
Hon tydliggör flera gånger att den centrala frågan i en normativ 
sexualetik är vad som kännetecknar en rättvis relation och inte 
samkönade relationers moraliska ställning.  Det medför att hennes 
rättviseorientering i sig är ett försvar av samkönade relationer. 
Avgörande är inte sexuell orientering utan huruvida specifika rätt-
visenormer följs. Likafullt hämtar hon naturrättsliga argument till 
försvar av samkönad kärlek. Det talar för oklarheter i hennes upp-
görelse med den naturrättsliga romersk-katolska traditionen.   

Kropp och kön i Jordans modell 
Inte heller Jordan kan förstås som en särskilt renodlad naturrättslig 
teolog. Tvärtom har vi sett att han, liksom Farley, ifrågasätter vä-
sentliga delar av naturrättsliga resonemang och i Jordans fall fram-
för allt med hänvisning till historiens exempel där natur och natur-
lig har haft en mängd olika innebörd. Istället betonar han på ett 
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övertygande sätt kontextens betydelse för mänsklig erfarenhet och 
skapande av normer. Han avfärdar också i likhet med Farley en 
essentialistisk könsteori av Cahills snitt. Likafullt finns det viktiga 
invändningar mot de argument som stödjer Jordans sexualetik.  

Ett första problem gäller Jordans normativa etiska teori, där han 
argumenterar teleologiskt utifrån antaganden om en ändamålsen-
lighet i skapelsen. Här finns två centrala invändningar att göra. För 
det första strider Jordans argument mot konsistenskriteriet, då han 
förenar det ovanstående med en kritik av den värderealism som 
möter i naturrättsliga resonemang. Han avfärdar en inneboende 
ordning i naturen för att istället försvara en kontextuell tolkning av 
mänskligt liv och erfarenheter. Likafullt argumenterar han för exi-
stensen av en gudomligt given skapelseordning vari en människa 
kan finna målet för sitt liv. Jordan lyckas inte tydliggöra hur han 
kan förena ett antagande om kontextens avgörande betydelse med 
en på förhand given skapelseordning för mänskligt liv. Den ena 
står snarare i motsats till det andra.  

Min andra invändning rör hans argument som baserar sig på an-
taganden om en fysiologiskt betingad sexuell tillfredsställelse eller 
med Jordans egna ord: ”when bodies do what they are structured to 
do”. Sexuell tillfredsställelse är, enligt Jordan, av avgörande bety-
delse för att identifiera den givna skapelseordningen. Vad som 
underförstås är att kropp och kroppsliga erfarenheter följer en ska-
pelsegiven ordning oberoende av social eller kulturell kontext. Jag 
har i min kritik av både Cahills och Farleys modeller avvisat tan-
ken på mänskligt liv oberoende av sociokulturell kontext. När det 
dessutom gäller just sexuell tillfredsställelse har fler feministiska 
sexualetiker visat hur det som ter sig enbart som en fysiologisk 
reaktion i själva verket hör nära samman med föreställningar och 
normer. Liksom en människa formas av det sammanhang hon eller 
han lever i, så visar studier hur mänsklig erfarenhet av sexuell till-
fredsställelse präglas av kulturella och sociala normer för sexuell 
tillfredsställelse.487 Därför finner jag skäl att avvisa hur Jordan i sin 
normativa etiska teori hänvisar till sexuell tillfredsställelse som en 

                                                 
487 Gudorf, Christine E: Body, Sex and Pleasure, s.145ff. Se även Weeks, Jeffrey: 
Sexuality and Its Discontents. Det är ju också en central tankegång i Michel Fou-
caults arbete.  
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renodlat kroppslig reaktion. Istället finns det skäl att anta att de 
värden som tillfredsställelse enligt Jordan indikerar, snarare visar 
på normer som skapas och upprätthålls i en viss kontext. Det kan 
knappast antas vara Jordans intention, då han tydligt eftersträvar att 
ifrågasätta kulturella normer och värden kring sexualitet.  

En tredje invändning visavi Jordans modell rör hans könsteori. 
Jordan försvarar en konstruktivistisk könsteori av radikalt snitt där 
kön antas komma till uttryck i en roll. Med andra ord avvisas också 
det jag karakteriserar som antaganden om en svag essens. Min 
invändning mot Jordans könsteori handlar om att den performativi-
tetsteori som Jordan gör sig till tolk för strider mot hur människor 
erfar sina liv och därmed erfarenhetskriteriet. Det finns människor 
som upplever sig som begränsade eller fångade av sin kropp och 
erfarenheter gjorda av till exempel transsexuella synliggör sam-
band mellan kropp och kön.488 I likhet med Toril Mois kritik av 
Judith Butlers teorier så önskar jag problematisera de argument 
som Jordan gör gällande i anknytning till sin könsteori.489 Det finns 
vissa ofrånkomliga aspekter av mänskligt liv vilka relaterar just till 
fysiologiska fakta. En människa kan uppleva sig som begränsad av 
sitt kön – och trots byte av roll – oförmögen att ta sig ur sina fysio-
logiska betingelser. Kön upplevs som något mer än ett uttryck eller 
en självpåtagen roll.  

En fjärde invändning mot Jordans sexualetik rör hans diskussion 
om tolkning av bibel och tradition. Han förordar en pragmatiskt 
influerad tolkning, där funktion eller relevans är avgörande för vad 
som kan räknas som auktoritativt bland bibelns och traditionens 
texter. I enlighet med det kriterium som betonar vikten av ett med-
vetet förhållningssätt visavi kontexten finner jag anledning att 
uppmärksamma svårigheten i att utifrån Jordans sätt att tolka texter 
hantera tolkningskonflikter. Till en kristen etikers uppgift hör att 
föreslå hur bibel och kristen tradition bör förstås. När Jordan beja-
kar en mångfald och understryker funktionens betydelse så finns 
det en uppenbar risk att konflikter och motsättningar i tolkningsar-

                                                 
488 Se t.ex Green, Jamison: Becoming a Visible Man. Vanderbilt University Press, 
Nashville 2004. 
489 I kapitel 1 uppmärksammar jag Toril Mois kritik av Judith Butler på den här 
punkten. Moi, Toril: “Vad är en kvinna?” i Res Publica.  
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bete lämnas därhän. Därför finner jag anledning att med utgångs-
punkt i kontextkriteriet problematisera Jordans förhållningssätt 
visavi bibel och kristen tradition.  

Kristen universalism i Thatchers modell 
Thatcher avviker från de ovanstående då han förvisso förhåller sig 
till naturrättslig tradition men med en annan ingång. Viktigare för 
honom är att visa på normer och värden som följer av Guds uppen-
barelse i Kristus. Människans natur eller kroppens funktion är av 
underordnad betydelse, då uppenbarelsen ger insikt om vad som 
kännetecknar ett gott mänskligt liv. I likhet med både Farley och 
Jordan avvisar han också en stark könsessentialism. Till Thatchers 
centrala förtjänst hör att han tydligt arbetar och utgår från en speci-
fik kontext. Jag har emellertid också visat hur han förenar det med 
ett försvar av objektiva värden och en etisk universalism.  

En första invändning rör Thatchers etiska universalism, där vär-
den och normer antas vara universellt giltiga och rationella. I min 
kritik av såväl Cahills som Farleys modell visade jag hur en etisk 
universalism i kunskapsteoretisk bemärkelse strider mot kontextens 
betydelse för rättfärdigandet av ett värde. Såväl Cahill och Farley 
som Thatcher förutsätter att människor oberoende av sammanhang 
kan förstå och tillgodogöra sig etiska insikter, något jag ifrågasät-
ter. Istället finns det anledning att bejaka att en kontext ger vissa 
förutsättningar till vad som förstås som etiskt rationellt.   

Ett annat problem som kan identifieras i Thatchers modell är hur 
han försvarar en etisk universalism utifrån kristen uppenbarelse. 
Han medger förvisso förnuftets betydelse men betonar vikten av att 
ta del av kristen uppenbarelse för den som söker efter vad som 
(objektivt sett) är gott och rätt. Thatcher argumenterar för en kris-
ten universalism utifrån möjligheten att föra dialog.490 Men att 
bemöta religiös och kulturell mångfald med ambitionen att “show-
ing people without faith that their love for one another and for their 
children is already a sharing in the love of God” kan svårligen an-

                                                 
490 Jag har redan tidigare visat hur Thatcher ställer sin egen etiska position i mot-
sats till etiker som betonar kontextens kunskapsteoretiska betydelse, t.ex. den 
namnkunnige Stanley Hauerwas. Se kapitel 4.  
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tas leda till dialog. Tvärtom finns det anledning att avvisa en kris-
ten universalism, motsvarande Thatchers, därför att den förhindrar 
dialog mellan olika religiösa traditioner och kontexter.491 Det inne-
bär i sin tur att det finns skäl att tala om bristande konsistens i 
Thatchers argumentation.  

En tredje invändning rör Thatchers normativa teori och särskilt 
den vikt han lägger vid Kristi självutgivande kärlek som etiskt 
ideal. Han betonar vikten av rättvisa men det hamnar i skymundan 
då han primärt idealiserar ett liv för andra. Att lyfta fram Kristus 
som förebild och särskilt en självuppoffrande kärlek är något som 
ifrågasätts av feministiska etiker och teologer.492 Vad det handlar 
om är hur samma ideal har tenderat att understödja och befästa 
kvinnors underordning inte minst i äktenskapet. En kristen etik 
som idealiserar villkorslös kärlek och förordar ett gränslöst liv för 
andra bör problematiseras. Trots att Thatcher förefaller medveten 
om risker med det ideal han förordar så vidhåller han en oproble-
matiserad förståelse av kärlek som högsta goda. En substantiell 
diskussion om kärlek är nödvändig samt en medvetenhet om hur 
kärleksidealet fungerar i intima relationer.  Dessförutan finns det 
en risk att kärleksidealet motverkar jämlika relationer.  

Problemen i respektive modells etiska, teologiska och könsteo-
retiska position hör givetvis samman med de slutsatser om sexuali-
tet och samlevnad som görs. Jag ska i det följande visa hur.  

                                                 
491 Religionsteologen Alan Race menar att en exklusivistisk hållning är oförenlig 
med verklig dialog. Race, Alan: Interfaith Encounter. The Twin Tracks of Theolo-
gy and Dialogue, SCM Press, London 2001. 
492 Barbara Hilkert Andolsen visar på ett samband mellan idealisering av kärlek 
och en uppdelning mellan privat och offentligt. För det första problematiserar hon 
hur kristna teologer med kärlek som ideal avser agapekärlek, dvs en idealisering 
av självuppoffring. För det andra anses kärleksidealet bara möjligt att följa i den 
privata eller intima sfären. Eftersom kvinnors utrymme i hög grad är lokaliserat 
till den privata sfären så uppstår för det tredje ett samband mellan förväntningar 
på kvinnors liv och självuppoffring. Så länge kärlek oproblematiserat framhålls 
som etiskt ideal befästs en specifik könsroll för kvinnor. Såväl könsrollen som 
agapekärleken måste ifrågasättas. Andolsen, Barbara Hilkert: ”Agape in Feminist 
Ethics”.   
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Kritik i fråga om sexualitet och samlevnad 
Föreställningar om sexualitet  
En central fråga i min studie är hur sexualitet bör förstås: Är det 
något som konstrueras eller finns det en sexualitetens essens, obe-
roende av tid och rum? I analysen av de sexualetiska modellerna 
framkommer olika svar på frågan. En likhet som dock har iaktta-
gits är att samtliga uppmärksammar, för att kritisera, föreställning-
ar om sexualitet. Det gäller vissa antaganden om kvinnors sexuali-
tet och en betoning av skillnader mellan mäns och kvinnors respek-
tive sam- och särkönades sexualitet. Det här är viktigt då det visar 
hur också en naturrättslig sexualetiker som Cahill medger att en 
förståelse av sexualitet kan vara just en religiöst, socialt eller kultu-
rellt motiverad konstruktion. I och med sin kritik av påven Johan-
nes Paulus II slutsatser om kvinnors sexualitet så visar Cahill att 
det som kläs i termer av äkta eller natur i själva verket kan vara 
resultat av en föreställning om äkta eller naturlig sexualitet. I det 
innehållsbaserade kriteriet som knyter an till Michel Foucaults 
forskning så påtalas vikten av att identifiera och kritiskt förhålla sig 
till föreställningar om sexualitet. Jag menar att såväl Cahill, Farley, 
Thatcher som Jordan visar prov på en förmåga att både identifiera 
och problematisera föreställningar om sexualitet. Det talar för åt-
minstone inslag av en konstruktivistisk förståelse av sexualitet. En 
annan fråga är emellertid i vilken grad ett heterosexuellt ideal ifrå-
gasätts.  

Jordan är den som mest långtgående konstaterar att – och där-
med ifrågasätter hur – sexualitet konstrueras Han problematiserar 
och ifrågasätter inte bara föreställningar om sexualitet utan särskilt 
det legitima i ett heterosexuellt ideal. Enligt Jordan är samma ideal 
källa till en mängd problem för teologin och bör därför också avvi-
sas. Farley är inte lika distinkt i sin problematisering som Jordan 
är, men till hennes förtjänst hör ändå att hon avvisar sambandet 
mellan antaganden om sexualitet och normer för sexuella relatio-
ner. Det indikerar att hon ifrågasätter värdet av och möjligheten i 
att identifiera en äkta eller sann sexualitet. Hennes rättvisenormer 
kan också förstås som ett indirekt ifrågasättande av ett heterosexu-
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ellt ideal, då hon inte förutsätter någon skillnad mellan sam- och 
särkönade relationer.  

Trots inslag av konstruktivism i de fyra analyserade modellerna 
för sexualetik så är det långt ifrån alla som ifrågasätter sexualitet i 
en essentiell form.  

Den essentiella sexualiteten 
Lisa Cahill identifierar en mänsklig sexualitet och med stöd i de 
värden hon teleologiskt identifierar i kroppen så framgår att sexua-
litet i sin essentiella form i själva verket är heterosexualitet. Hete-
rosexualitet är den mest fulländade formen för mänsklig sexualitet. 
Det här medför i klartext att Cahill utmanar problematiska inslag i 
romersk-katolsk sexualmoral med hjälp av antaganden om en sann 
eller äkta sexualitet. Hon problematiserar hur sexualitet konstrueras 
i framför allt påvliga brev och dokument, men utan att avvisa anta-
ganden om en naturlig eller essentiell form av sexualitet. Hon är 
således inte beredd att tillskriva sin egen förståelse av sexualitet 
motsvarande karaktär som påven Johannes Paulus II slutsatser om 
kvinnors sexualitet. Tvärtom försöker hon utmana vissa konstruk-
tioner med hjälp av den sanna och äkta sexualiteten. Att bejaka att 
sexualitet förstås på olika sätt bör, menar jag, leda till ett avvisande 
av essentiella antaganden om sexualitet. Det är också vad jag gör 
gällande i det innehållsrelaterade kriteriet som knyter an till Michel 
Foucault. Klart är att Cahills sätt att argumentera strider mot det 
kriteriet.  

Min kritik av Cahills resonemang hör också samman med den 
kritik jag riktade mot hennes teleologiska slutsatser: i motsats till 
vad Cahill gör gällande så finns det skäl att konstatera att mänsk-
ligt sexuellt liv formas och blir till i relation till sin sociala och 
kulturella kontext. Det talar för det andra emot rimligheten i att 
försvara en inneboende essens.  

Liksom Cahill avfärdar Thatcher de föreställningar om sexuali-
tet han finner problematiska med hänvisning till sexualitet i en 
essentiell bemärkelse. I likhet med de invändningar som jag fram-
förde mot Cahills modell, finner jag anledning att avvisa Thatchers 
förståelse av sexualitet. Inte heller han förmår se ett samband mel-
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lan den kritik han själv för fram mot problematiska antaganden om 
sexualitet och de egna anspråken. Dessutom bortser han från hur en 
människas sexuella liv formas i relation till det sammanhang hon 
eller han lever och verkar i. Att mänskligt liv skulle betingas av 
vissa inneboende egenskaper finns det goda skäl att avvisa. Det-
samma gäller sexualitet i en essentiell form.  

En tredje invändning mot Thatchers sexualetiska modell rör in-
konsistens i hans antaganden om sexualitet. Å ena sidan uppenba-
ras att sexualitet ytterst handlar om människans relationalitet, och 
Thatcher talar om det som en grundläggande kraft i den mänskliga 
konstitutionen. Utifrån den här synen på sexualitetens essens så 
finns det ingen anledning att anta att Thatcher gör några djupgåen-
de skillnader mellan sam- och särkönad sexualitet. Istället tycks 
han förorda en grundläggande likhet i all mänsklig sexualitet. Men 
å andra sidan gör han gällande att heterosexualitet på ett essentiellt 
plan hör samman med fortplantning och gemensamma barn. Det 
ger i sin tur uttryck för att han skiljer mellan sär- och samkönad 
sexualitet, något som blir betydelsefullt för hans argumentation i 
fråga om äktenskapets tillgänglighet. Att både försvara en gemen-
sam och en skild essens för mänskligt sexuellt liv är motsägelse-
fullt och ger uttryck för inkonsistens.  

Till Jordans förtjänst hör hans ifrågasättande av sexualitet i en 
essentiell bemärkelse. Istället visar han ett samband mellan hur 
sexualitet har uppfattats och maktens intresse. Likafullt finns det 
brister i Jordans argument och det rör hans sätt att beskriva eros 
eller det sexuella begäret. Vad Jordan gör gällande är nämligen att 
eros är och därför bör utgöra grunden till mänskligt sexuellt liv. Jag 
har visat att det kan tolkas som en essentiell förståelse av sexuali-
tet. Inte nog med att Jordans resonemang kan uppfattas som att han 
försvarar en sexualitetens essens, hans analys för övrigt uppvisar 
en medvetenhet om det problematiska med samma anspråk. Han 
problematiserar inte bara vissa antaganden om sexualitet utan avvi-
sar också möjligheten att nå fram till en äkta eller sann sexualitet. 
Jordan gör sig därför skyldig till det misstag han med iver upp-
märksammar hos andra. Det är ingen skillnad mellan att säga att 
sexualitet hör samman med fortplantning och att människors sexu-
ella liv med nödvändighet måste präglas av rörlighet och omväx-
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ling. Min första invändning riktar sig mot bristande konsistens i 
Jordans sexualetiska modell.  

Liksom Cahill och Thatcher förefaller Jordan för det andra bort-
se från hur människors sexuella liv formas av och återspeglar en 
viss kontext. Föreställningar och idéer om vad som ger sexuell 
tillfredställelse bidrar till att en handling upplevs som efter-
strävansvärd. Foucault visar hur det normala skapas utifrån vissa 
maktintressen. På motsvarande sätt bör Jordans tonvikt vid eros 
förstås som en kritik av kristen sexualetik. Men problemet uppstår 
då att han hävdar att eros inte är ett annat sätt att förstå sexualitet, 
utan det sanna och äkta. Min kritik hör samman med den jag rikta-
de mot Jordans teleologiska normativa etiska teori och hur han 
hävdar att sexuell tillfredsställelse indikerar en enlighet med en 
gudomligt given skapelseordning. Det finns ingen, menar jag, 
”renodlat kroppslig reaktion” eller äkta form av sexuellt begär att 
hänvisa till. Liksom eros är uttryck för hur Jordan menar att sexua-
litet bör förstås, speglar sexuell tillfredsställelse antaganden om 
nöjaktiga sexuella handlingar i en viss kontext.  

Från sexualitet till samlevnad 
I teorikapitlet tydliggörs att kristen sexualetik i hög grad förenas 
och framför allt har förenats i ett ideal för mellanmänsklig samlev-
nad, nämligen äktenskapet. En bakomliggande rationalitet är en 
viss förståelse av sexualitet. Något som förenar de analyserade 
sexualetikerna är inte bara en problematisering av samma antagan-
de om sexualitet, utan också ett ifrågasättande av hur äktenskapet 
har ansetts borga för en god relation. Jordan är den som går längst i 
sin kritik, medan både Cahill och Thatcher uppmärksammar hur 
jämlikhet med nödvändighet måste fogas till det äktenskapliga 
idealet. Formen äktenskap är enligt de senare inte tillräcklig, också 
innehållsliga värden måste åberopas.  

När jag i det följande ska uppmärksamma och problematisera 
hur frågan om rätt samlevnad besvaras i de fyra modellerna för 
sexualetik, så vill jag börja i en skillnad modellerna emellan. Vad 
som förenar Jordan och Cahill är att de båda med utgångspunkt i 
antaganden om sexualitet menar sig kunna identifiera värden för 
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samlevnad. Båda urskiljer värden utifrån hur kroppen fungerar i det 
som antas gälla för sexuellt liv. Deras resonemang är emellertid 
behäftat med problem. Jag har redan ifrågasatt deras sätt att förstå 
sexualitet. Därtill har jag framfört invändningar mot att kropp och 
därmed mänskligt liv skulle vara oberoende av kulturella normer 
och ideal. Då Jordan förordar sexuell tillfredsställelse som norm 
för samlevnad, så förespråkar han i själva verket hur sexuell till-
fredsställelse normeras i ett bestämt sammanhang. Jag menar att 
vare sig Cahill eller Jordan kan göra sig fria ifrån de sammanhang 
de båda utgår ifrån. Då de argumenterar för rätt samlevnad med 
hänsyn till kroppens funktioner så befäster de i själva verket befint-
liga normer i sina respektive sammanhang. I historisk belysning är 
det lätt att se motsvarande samband.493 Det här hör samman med 
den kritik som jag har framfört mot Cahills och Jordans teleologis-
ka normativa etiska teori. Såväl Cahills som Jordans etiska och 
teologiska position vilar på antaganden om en skapelseordning 
med en inneboende ändamålsenlighet. Jag har visat hur det svårli-
gen låter sig förenas med antaganden om att mänskligt liv återspeg-
lar sitt sociala och kulturella sammanhang.   

Thatcher men framför allt Farley betonar vikten av att söka 
normer i andra delar av mänskligt liv än just den sexuella. I linje 
med mitt ifrågasättande av essentiella antaganden om sexualitet så 
finner jag det värdefullt. Vad Farley visar på är möjligheten att 
diskutera värden och normer för samlevnad utan att hålla fast vid 
vissa sanningar om sexualitet. Farleys förståelse av sexualitet blir 
också underordnad det hon finner viktigare nämligen rättvisa.  

Form och innehåll 
Ett sätt att förstå äktenskapets normativa ställning i kristen sexual-
etik är att karakterisera det som ett formbaserat ideal. Avgörande är 
att en relation är äktenskapligt förenad och inte att äktenskapet 
eller relationen uppvisar vissa innehållsliga kvalitéer. Det här ifrå-
gasätts av bland andra Cahill och Thatcher som betonar värdet av 
jämlikhet. Det räcker inte att en viss form föreligger, vissa inne-

                                                 
493 Se t.ex. Heyward, Carter: “Notes on Historical Grounding”.  
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hållsliga aspekter är nödvändiga för att rätt samlevnad ska sägas 
föreligga.  

Den avgörande frågan för sexualetiken idag är inte, menar Far-
ley, äktenskapets vara eller inte vara, utan vad som bör känneteck-
na en rättvis relation. Svaret hon anger är tydligt innehållsligt rela-
terat och tillsammans med den människosyn hon försvarar så 
framkommer vikten av parternas aktiva val och delaktighet för att 
en relation kan karakteriseras som rättvis. I det bedömningskriteri-
um som utgår från Giddens studie över den rena relationen så 
framkommer betydelsen av att normativt förhålla sig till en rela-
tions innehållsliga aspekter. Jag menar att Farleys modell utgör ett 
viktigt exempel på ett innehållsrelaterat svar på frågan om rätt sam-
levnad. Det är otillräckligt att ingå äktenskap, en rättvis relation 
kräver ett kontinuerligt arbete och ansvar från de inblandade. En 
viktig dimension av innehållsrelaterade samlevnadsnormer är att de 
inte förutsätter en skillnad mellan sam- och särkönade relationer. 
Istället underförstås att normerna är gemensamma för all mellan-
mänsklig samlevnad. Också här gör Farley en elegant markering då 
hon gång efter annan visar på vad hon finner vara den relevanta 
sexualetiska frågeställningen: vad bör känneteckna en rättvis rela-
tion.  

Thatcher är den i materialet som mest konsekvent lyfter fram 
formen äktenskap. Visserligen diskuteras innehållsliga värden så-
som jämlikhet och varaktighet men lika fullt bör en relation vara 
ett äktenskap för att kunna karakteriseras som rätt. En konsekvens 
av hans resonemang tillsammans med rådande äktenskapssyn i 
anglikanska kyrkan är att endast särkönade relationer kan uppnå 
rätt samlevnad och den äktenskapliga formen. Problemet i sam-
manhanget är att Thatcher för det första håller formen för central 
och för det andra försvarar heterosexualitetens primat. Utan till-
gång till den rätta formen kan en samkönad relation, oberoende av 
innehållsliga kvalitéer, inte sägas leva upp till rätt samlevnad. 
Formen har en särställning och förefaller dessutom vara oberoende 
av innehållet. I enlighet med det sista innehållsrelaterade kriteriet 
bör en sådan slutsats avvisas.  

Hos Cahill möter en förändring då hon går från att betona for-
men äktenskap till att i högre grad lyfta fram innehållsliga värden. 
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Vad hon emellertid konsekvent hävdar är att endast en heterosexu-
ell (och fertil) relation fullt ut kan förverkliga idealet för mellan-
mänsklig samlevnad, i det att fortplantning är möjlig. Även om 
gemensamma barn är ett innehållsrelaterat värde så står det klart att 
en heterosexuell form förordas. Det gör att också Cahills modell 
visar prov på en formrelaterad samlevnadsnorm, något som bör 
avvisas. Att Cahill betonar formens betydelse hör samman med de 
teleologiska slutsatser hon drar ur sexuellt samspel. Jag har redan 
problematiserat hennes teleologiska normativa teori och antagan-
den om ändamålsenlighet – hur kroppar erfars och därmed anses 
fungera är beroende av kultur och sammanhang.  

Jordan, till sist, betonar närvaro av sexuellt begär och tillfreds-
ställelse. Att förorda en viss form för samlevnad, är i enlighet med 
hans resonemang om eros kontraproduktivt. Det gör att Jordan likt 
Farley huvudsakligen förhåller sig till samlevnadens innehållsliga 
sidor. Däremot har jag redan påpekat en bristande medvetenhet om 
den sexuella tillfredsställelsens samband med föreställningar om 
sexuell lust och njutning i ett specifikt sammanhang. Det här utgör 
en invändning mot Jordans norm för samlevnad.  

Konklusion 
Det finns flera mönster i det analyserade materialet och beroende 
på vilket mönster som lyfts fram framkommer olika skillnader och 
likheter. Ett sätt att identifiera ett mönster är att utgå från feminis-
tisk position och könsteori. Då kan konstateras att åtminstone Mark 
Jordan avviker i det att han markerar avstånd från samma feminism 
de övriga bejakar. Jordan är också den som könsteoretiskt intar den 
mest långtgående konstruktivismen i sin queerteori, medan Adrian 
Thatcher och Margaret Farley förvisso försvarar betydande aspek-
ter av en könskonstruktivism men inte utan att också bejaka kön i 
en svagt essentiell bemärkelse. Lisa Cahill, som tillhör samma 
feministiska generation som Farley, är i materialet ensam om att 
försvara existensen av två könsessenser.  

Ett annat mönster framkommer om respektive tradition ställs i 
fokus. Då bildar Cahill, Farley och Jordan en gemensam romersk-
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katolsk front mot protestanten Thatcher. Lika centralt som kristen 
uppenbarelse är för Thatcher är hänvisning till mänsklig erfarenhet 
för de övriga tre. Vad som dock är viktigt att konstatera är att samt-
liga befinner sig i ett kritiskt förhållningssätt gentemot sin tradi-
tion, något som kanske blir som allra mest tydligt hos Jordan och 
Farley.  

Ett tredje sätt att se på materialet är att konstatera att Jordan och 
Cahill förenas i en teleologisk normativ teori. Det medför att deras 
sexualetiska diskussion rör sig nära antaganden om människokrop-
pen och hur den fungerar. Farley och Thatcher orienterar sig deon-
tologiskt och förordar normer: rättvisa respektive kärlek.  

Sexualetiskt förenas alla fyra i en kritisk ambition gentemot vad 
de finner kännetecknande för kristen sexualetik. Trots att alla pro-
blematiserar hur sexualitet har uppfattats så är det ingen som är 
beredd att försvara en renodlat konstruktivistisk syn på sexualitet, 
även om Jordan menar sig ha en sådan ambition. Istället hävdas att 
till mänsklig sexualitet hör vissa essentiella aspekter. För Cahill 
och Jordan blir det mer betydelsebärande då respektive antagande 
om sexualitet teleologiskt utgör grund för deras normativa ställ-
ningstagande om samlevnad. Thatcher men framför allt Farley 
betonar värdet av externa normer, i Farleys fall rättvisa.  

I den kritiska diskussionen som utgår från såväl formella som 
innehållsliga bedömningskriterier tydliggörs för det första invänd-
ningar mot antaganden om essens, natur respektive kropp. Vad 
som därmed framkommer är en kritik av oförmågan att se samban-
det mellan hur en människa formas och det sammanhang hon eller 
han befinner sig i. Den här kritiken drabbar primärt Cahill och inte 
minst hennes könsteori. Men också Farley och Jordan grundar vis-
sa av sina argument på antaganden om människans natur respekti-
ve kropp. En annan invändning rör etisk universalism där Farley 
och Cahill tydligt utgår från en universell rationalitet till normer 
och värden. Istället visar forskning hur ett värde skapas och moti-
veras utifrån en kontext. Thatcher försvarar en kristen universa-
lism, vilken jag också finner anledning att avvisa.  

På den centrala frågan om hur sexualitet bör förstås så konstate-
ras att både Cahill och Thatcher argumenterar för en förståelse av 
essentiell karaktär. Jag har visat att en sådan förståelse bör avvisas 



 231

då det tydligt strider mot antagandet att sexualitet – liksom mänsk-
ligt liv – är något som skapas och tolkas olika i skilda kulturer. 
Samtliga fyra sexualetiker uppmärksammar och kritiserar hur sex-
ualitet förstås i olika utformningar av kristen sexualetik. Tillfogas 
bör emellertid att Jordan förtjänstfullt uppmärksammar och avvisar 
antagandet om en äkta, sann eller naturlig sexualitet. Men det eros 
som Jordan istället menar bör konstituera mänskligt sexuellt liv 
tycks få status som essentiellt för mänsklig sexualitet, något jag 
likväl finner anledning att avfärda.  

En invändning som återkommer rör det faktum att Jordan och 
Cahill drar normativa slutsatser utifrån hur kroppen fungerar också 
i det sexuella samspelet. Jordan lyfter fram sexuell tillfredsställelse 
medan Cahill också betonar fortplantning och intimitet. Problemet 
menar jag är att båda anser sig kunna dra slutsatser om den mänsk-
liga kroppen, som om den stod utanför kulturell och social kon-
struktion. Att likt Jordan förutsätta att sexuell tillfredsställelse är en 
kroppslig reaktion är att bortse från det nära sambandet mellan en 
kontext och det som också antas som kroppsligt betingat. Till Far-
leys förtjänst bör räknas att hon i sin normativa sexualetiska dis-
kussion förordar att frågan om vad sexualitet är lämnas till förmån 
för normer utanför mänskligt sexuellt liv.  

Farley är också den som mest övertygande visar hur frågan om 
rätt samlevnad bör besvaras utifrån en relations innehåll. Det med-
för att hon dessutom ifrågasätter legitimiteten i en diskussion om 
samkönade relationers existensberättigande. Däremot finner jag 
anledning att kritisera hur Thatcher förordar formen äktenskap som 
nödvändig för att en relation ska kunna karakteriseras som rätt. Det 
faktum att endast särkönade har tillträde till äktenskapet leder till 
slutsatsen att rätt samlevnad endast kan uppnås i särkönade relatio-
ner. Det är också i det här sammanhanget som frågan om innehåll 
eller form blir som mest avgörande.  

Efter att ha jämfört och visat på centrala invändningar i de fyra 
modellerna för kristen sexualetik är det så slutligen dags att visa 
vad jag finner vara en godtagbar kristen och feministisk sexualetik. 
I centrum står frågorna om hur sexualitet bör förstås samt vad som 
är rätt samlevnad. Jag har redan argumenterat mot antaganden om 
en essentiell eller naturlig form för sexualitet. Är det då överhu-
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vudtaget möjligt att i en normativ modell för sexualetik säga något 
om människors sexuella liv? Frågan om rätt samlevnad bör besva-
ras innehållsligt. Hur bör ett sådant svar se ut och hur kan det ar-
gumenteras kontextuellt för? Vad som visar sig är att i synnerhet 
Margaret Farleys modell ger viktiga verktyg. 
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7. Kärlekens sexualitet 

Traditioners försvagning till förmån för en tonvikt vid individers 
valfrihet är tendenser i det västerländska samhället som svårligen 
kan förnekas. Giddens visar hur det hör samman med förändringar 
inom ramen för relationer och samlevnad. Jag har flera gånger 
betonat vikten av att explicit ange den egna utgångspunkten och 
sammanhanget. När jag i det följande ska argumentera för ett för-
slag till en kristen och feministisk sexualetik så är mitt samman-
hang en västerländsk kontext, framför allt i Giddens uttolkning. 
Med andra ord: givet de förändringar Giddens visar på hur bör en 
kristen och feministisk sexualetik utformas?  

Fyra olika modeller har presenterats för hur sexualitet bör för-
stås och relationer gestaltas. Jag har därefter tydliggjort vad jag 
identifierar som problematiskt respektive förtjänstfullt i argumen-
ten för respektive modell. Därmed framträder också aspekter som 
uppfattas som bärkraftiga och användbara för en feministisk och 
kristen sexualetik. Det här kapitlet syftar till att än mer tydligt klar-
göra mitt bidrag till en kristen och feministisk sexualetik. Redan nu 
kan konstateras att mitt konstruktiva bidrag delvis sker i dialog 
med en av de analyserade modellerna för sexualetik, nämligen 
Margaret Farleys. Men först en rekapitulation utav min teologiska, 
etiska och könsteoretiska position.  

Teoretiska ingångar 

En kontextuell anknytningsetik 
I inledningen till avhandlingen uppmärksammade jag de senaste 
årens debatt inom svenska trossamfund. Frapperande är att frågor 
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om samlevnad och sexualitet tenderar att fokusera samkönad kär-
lek. En annan aspekt rör argumentationen och det faktum att bibeln 
ges en central ställning i underbyggandet av normativa ställnings-
taganden.494 Det är primärt i bibeln som svaren på sexualetikens 
utmaningar anses stå att finna. Men om bibeln anses kunna besvara 
nutida sexualetiska utmaningar, så följer en teologisk och etisk 
grundsyn som svårligen låter sig försvaras.  

Vad jag i avhandlingen har önskat synliggöra är sambandet mel-
lan teologisk, etisk samt könsteoretisk position å ena sidan och 
normativa sexualetiska ställningstaganden å andra sidan. Svaren på 
frågor om hur sexualitet bör förstås och samlevnad utformas häng-
er tydligt samman med teologiska, etiska och könsteoretiska över-
väganden. Det medför att en sexualetisk kritisk diskussion och 
debatt bör identifiera och uppmärksamma fler ställningstaganden 
än de som rör sexualitet och relationer. Redan i det teoretiska ka-
pitlet tydliggjordes en mängd teologiska, etiska och könsteoretiska 
ställningstaganden. Inte minst underströks vikten av att arbeta både 
utifrån mänsklig erfarenhet och utifrån kristen uppenbarelse. Det är 
otillräckligt, vilket jag också visade, att argumentera endera uteslu-
tande från förnuft och erfarenhet eller från bibeln och kristen tradi-
tion. Istället förordas en teologisk anknytningsetik som knyter an 
erfarenheter till det vi förstår som kristen uppenbarelse. Det medför 
att i en sexualetisk diskussion så är det relevant att också uppmärk-
samma mänsklig erfarenhet av sexualitet och relationer.  

I avhandlingens första kapitel hänvisade jag till den feministiska 
etikern och teologen Sharon Welch och hennes betoning av ett 
ömsesidigt samspel mellan kristen uppenbarelse, förnuft och erfa-
renheter. Det ena vare sig kan eller bör förstås utan det andra. Nya 
erfarenheter och insikter om mänskligt liv kräver ständig ompröv-
ning och nytolkning av det som uppenbarats i och med Kristus. 
Welch som relaterar till befrielseteologiskt språkbruk betonar hur 
teologiskt arbete handlar om att utgå från ett sammanhang, reflek-
tera (kristet-)teologiskt och sedan identifiera vad som kan åstad-

                                                 
494 Se t.ex. Den hemlösa sexualiteten. Om homosexualitet och kristen tro. Libris, 
Örebro 2001. För en kritisk diskussion se Svartvik, Jesper: ”Vem vaktar väktarna? 
En undersökning av bibelbruket i debatten om homosexualitet” i Eriksson, Anne-
Louise (red): Tolkning för livet.  
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komma befrielse och vägar vidare. Det avgörande, menar hon, är 
inte att identifiera absoluta sanningar utan att se huruvida ett teolo-
giskt antagande har bärkraft i den aktuella situationen.  

The truth claims made in this form of theological discourse are 
both verifiable and transitory. (…) First, it is true for a specific sit-
uation, but the same formulation may function oppressively or be 
ineffective in other situations. Second, even as ‘true’, a particular 
theological construction contains the seeds of its eventual re-
placement.495 

Likt Welch gör jag inte anspråk på en tidlös och absolut uttolkning 
av vare sig erfarenheter eller kristen uppenbarelse, tvärtom är jag 
ute efter att identifiera vad som kan vara bärkraftigt utifrån de ak-
tuella frågeställningarna. Det kontextuella perspektivet är följaktli-
gen viktigt: en teologisk och etisk reflektion är relaterad till ett 
specifikt sammanhang. Det som anses gångbart eller befriande i en 
kontext är inte per automatik användbart i alla situationer. Även 
om jag inte talar i termer av befrielse så finner jag Welchs ömsesi-
diga tolkning samt pragmatiska inställning till det (kristet-) teolo-
giska arbetet fruktbar.  

Till ett kontextuellt perspektiv hör subjektets centrala ställning. 
Det har betydelse vem som gör sig till tolk för en kontext, en erfa-
renhet, en tradition eller kristen uppenbarelse. Jag har understrukit 
hur ett subjekt med nödvändighet för det första alltid innehar en 
position och för det andra bör förhålla sig kritisk eller åtminstone 
medvetet reflekterande kring sitt sammanhang. Det är också en 
central feministteologisk strävan. I mitt fall har jag visat hur en 
tolkning av Anthony Giddens studier över nutida intimitet ger ett 
underlag för att beskriva de etiska utmaningar som gäller för rela-
tioner och sexualitet i det (västeuropeiska) sammanhang jag ingår i. 
Dessutom har jag tydliggjort att jag arbetar utifrån en kristen tradi-
tion där en anknytning mellan förnuft och uppenbarelse är vägle-
dande i det kritiska samt konstruktiva teologiska och etiska arbetet. 
Även om jag själv primärt ser mig (och svensk kristen teologi) som 
del av en luthersk tradition så är syftet i avhandlingen inte specifikt 

                                                 
495 Welch, Sharon D: A Feminist Ethic of Risk, s.158. 
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att diskutera luthersk feministisk sexualetik. I en specifik sakfråga, 
nämligen äktenskapet, kommer jag emellertid att uppmärksamma 
hur luthersk tradition utgör en resurs i kristen och feministisk sexu-
aletik. För övrigt väljer jag avsiktligt att tala om kristen tradition 
och teologi i en vidare bemärkelse.  

En modifierad konstruktivism 
En central könsteoretisk fråga är hur vi ska förstå kön och något 
förenklat kan två slags svar identifieras. Jag har benämnt dessa 
svar som essentialism respektive konstruktivism. Vad jag emeller-
tid har önskat visa är att det finns nyanser inom varje position och 
att det därför går att tala i termer av modifieringar. Det finns goda 
skäl att avvisa en stark essentialism och antagandet om att det finns 
en specifik manlig och kvinnlig essens, oberoende av tid och rum. 
För det första saknas hos essentialistiskt orienterade teoretiker en 
strukturell analys av antaganden om könens respektive essens. En 
reflektion kring varför den kvinnliga essensen ser ut som den gör 
saknas. Därtill finns det en risk att antaganden om essens i själv 
verket befäster kulturella och sociala föreställningar om könen. För 
det tredje och sista vittnar en rad feministiska teoretiker om hur 
essentialism motverkar feminismens agenda och befäster en hie-
rarkisk ordning mellan könen. Sammantaget medför det att mot-
svarande antaganden bör avfärdas. Istället finns det goda skäl att 
försvara en konstruktivistisk könsteori, där kön antas konstrueras 
utifrån sociala och kulturella normer. Vad som upplevs som kvinn-
ligt respektive manligt hör snarast samman med värden och normer 
i ett specifikt sammanhang. Judith Butler kan sägas radikalisera 
konstruktivismen då hon visar att också det som uppfattas som 
kroppsligt givna villkor i själva verket är internaliserade normer.496 
Med stöd i Toril Moi finner jag skäl att problematisera Butlers 
långtgående konstruktivism och istället förorda en modifierad vari-
ant.497 En viktig skillnad är synen på kropp och kroppslighet där jag 
med en modifierad konstruktivism menar att det är nödvändigt att 

                                                 
496 Butler, Judith: Gender Trouble, s.173. 
497 Moi, Toril: “Vad är en kvinna?”, s.95. 
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uppmärksamma kroppsliga förutsättningar för och erfarenheter av 
mänskligt liv.  

Utöver att kroppens konstitution utgör en ofrånkomlig bak-
grundfaktor till människors liv så önskar jag med en modifierad 
konstruktivism återknyta till den svaga essentialism som bland 
andra Diana Fuss och Ulla Holm gör sig till uttolkare av. De un-
derstryker den feministiskt strategiska nödvändigheten av att kunna 
tala om kategorin kvinnor. Det är inte frågan om anspråk om en 
inneboende essens, snarare handlar det om att kunna påtala hur en 
viss grupp underordnas i ett specifikt sammanhang, och att denna 
grupp kan behöva benämnas.   

Att förstå sexualitet strategiskt  
Frågan om sexualitet och hur den bör förstås spelar en betydande 
roll i den gjorda analysen. Försvaras antaganden om en sexualite-
tens essens eller antas sexualitet vara något som konstrueras utifrån 
ideal och normer i ett sammanhang? Jag har visat att samtliga mo-
deller för sexualetik rymmer antaganden om vad sexualitet är i sin 
essentiella form, även om det finns skillnader mellan anspråken.498 
Lisa Cahill och Adrian Thatcher försvarar en specifikt heterosexu-
ell essens, medan Mark Jordan och Margaret Farley försvarar es-
sentiella drag i sexualiteten där könstillhörighet saknar betydelse.  

En tes i avhandlingen som också stärks i och med analysen av 
de sexualetiska modellerna är att det ofta görs en koppling mellan å 
ena sidan antaganden om sexualitet och å andra sidan ideal och 
normer för samlevnad och relationer. Ofta legitimeras en viss form 
för samlevnad med hjälp av vissa bestämda antaganden om sexua-
litet. Inom kristen tradition har äktenskapet lyfts fram vid sidan av 
celibatet just med hänvisning till sexualitet. Ett tydligt exempel 
återfinns hos Augustinus där det irrationella och därmed farliga 
sexuella begäret utgör rationaliteten bakom att äktenskapet fram-
                                                 
498 Här vill jag återknyta till Jeffrey Weeks förståelse av ”sexually essentialism”, 
såsom denne citeras hos Carter Heyward: ”ways of thinking which reduce a phe-
nomenon to a presupposed essence – the ‘specific being,`, ‘what a thing is’,’ 
nature, character, substance, absolute being’- which seeks to explain complex 
forms by means of identifying inner force or truth”. Heyward, Carter: “Notes on 
Historical Grounding”, s.11. 
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hålls som den enda möjligheten för sexuella relationer. Jag har 
också visat på motsvarande samband i materialet: Mark Jordan 
betonar den sexuella tillfredsställelsen och menar att rätt är den 
relation som ger motsvarande möjlighet, medan Lisa Cahill utöver 
tillfredsställelse också betonar fortplantning och intimitet. Cahill 
hänvisar till vad hon förstår som kroppsliga funktioner relaterade 
till sexuellt samspel. Hennes ideal för samlevnad är följaktligen 
heterosexuellt och äktenskapligt sammanvigt. Vad som förenar 
Jordans och Cahills resonemang med Augustinus är att normerna 
för samlevnad härleds ur en viss förståelse av sexualitet. Det senare 
anses leda till vissa normativa slutsatser om samlevnad, vare sig 
det handlar om äktenskap eller vikten av sexuell tillfredsställelse. 
Jag har redan pekat ut de problem som följer i såväl Jordans som 
Cahills slutsatser. En central invändning utifrån inte minst Michel 
Foucaults slutsatser är det problematiska i att förutsätta en essenti-
ell form av sexualitet respektive sexuellt begär.  

Vad jag i det följande önskar visa är för det första att en förstå-
else av sexualitet utan antaganden om natur eller essens är möjlig. 
Det går att tala om människors sexuella liv utan att därmed göra 
anspråk på vad sexualitet är i alla tider och sammanhang. Däremot 
bör de normativa antaganden som föregår vad som antas gälla om 
sexualitet explicit anges. Det medför, för det andra, att sambandet 
mellan ett normativt resonemang om samlevnad och sexualitet bör 
gå i motsatt riktning. Med det avses att utgångspunkten i sexualeti-
ken bör vara svaret på frågan om rätt samlevnad, och inte som 
ovan vissa antaganden om sexualitet. Därmed vill jag understryka 
att en sexualetisk diskussion med nödvändighet bör ta sin utgångs-
punkt i normer, värden och ideal för mellanmänskliga relationer, 
och därefter dra slutsatser om hur sexualitet bör förstås. Jag kallar 
det för en strategisk förståelse av sexualitet och i det följande ska 
jag visa hur det är – inte bara möjligt utan också – nödvändigt.  

Bland vissa konstruktivistiskt orienterade feministiska teoretiker 
så finns en strävan efter att identifiera möjligheter att omtala kvin-
nor som grupp utan att därmed göra anspråk på en essentiell särart. 
Jag har hittills talat om det som en svag essens med hänvisning till 
Diana Fuss och Ulla Holms arbeten. Däremot har jag visat att en 
essentialism i stark bemärkelse bör avvisas. Då Fuss uppmärk-
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sammar essensen också i en konstruktivistisk könsteori hänvisar 
hon till strategisk essentialism.499 Den tillskrivs inte sällan den 
postkoloniala teorin.500 En fördel med att tala i termer av strategisk 
är hur ordet strategi indikerar att det rör sig om ett medel för att nå 
ett högre syfte. I feministisk teoribildning är syftet att utmana och 
förändra kvinnors underordning och till det krävs strategier. Den 
feministiska teologen Serene Jones tydliggör samma aspekt:  

When a strategic essentialist asks the questions Is there an essen-
tial character to women´s identity or is it a product of culture?, she 
does so from a distinctive angle. The issue of practice comes to the 
fore. The strategic essentialist is a ‘pragmatic’ or ‘functionalist’, 
because she uses ‘practical effect’ as the measure of theory.(…) 
She also makes calculated, ‘strategic’ decision about which uni-
versals or essentials might work in a given context and which 
might fail.501    

Avgörande för hur en feministisk teori talar om kvinnor är vad som 
anses leda till en förändring. Det medför i sin tur att vad som till-
skrivs kvinnor är ombytligt och att en essentialism i stark bemär-
kelse avvisas. Det är frågan om att, med Fuss uttryck, ta essensen i 
bruk utifrån strategiska överväganden.  

Trots att min diskussion rör sexualitet så finns det värdefulla in-
sikter att hämta från teoretiseringen kring strategisk essentialism. 
Sexualitet bör på motsvarande sätt som kön förstås utifrån ett över-
ordnat ideal. Det ger en strategisk förståelse av sexualitet. Det 

                                                 
499 Fuss, Diana: Essentially Speaking, s.31. 
500 Joanne P Sharp visar hur den postkoloniala och feministiska teoretikern Gaya-
tri Chakravorty Spivak använder begreppet: “Spivak argues that it is very difficult 
to recover a voice for the subaltern without negating its heterogeneity. She says 
that the project of finding an effective voice for the subaltern courts the dangers of 
power/knowledge which the project seeks to avoid above all. Nevertheless, al-
though Spivak points to complexities and difficulties she does not rule out the 
possibility of speaking for the other. She raises the possibility of adopting tempo-
rary alliances, what she called a ‘strategic essentialism’, using a clear image of 
identity to fight a politics of opposition (which would not be possible if all aspects 
of identity were to be incorporated), and so to fight for women´s rights, for minor-
ity or tribal rights, and so on.” Sharp, Joanne P: Geographies of Postcolonialism. 
Spaces of Power and Representation. Sage Publications, London 2009, s.114. 
501 Jones, Serene: Feminist Theory and Christian Theology. Cartographies of 
grace. Fortress Press, Minneapolis 2000, s.44.  
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överordnade idealet, motsvarande lika maktfördelning i feminism, 
är svaret på frågan om vad som kännetecknar rätt samlevnad. Med 
andra ord handlar det om att visa på en förståelse av sexualitet som 
stödjer vissa normer för samlevnad, och det inte för att identifiera 
en naturlig eller essentiell sexualitet, utan för att underbygga sam-
ma normer. Liksom normer och ideal är föränderliga, utifrån för-
ändrade omständigheter för (och därmed erfarenheter av) samlev-
nad, så är också sexualitet något som vi förstår olika från en tid till 
en annan.  

Då frågan om samlevnad är primär i förhållande till sexualitet, 
ska jag börja i den förra. Jag ska visa inte bara hur frågan om rätt 
samlevnad bör besvaras utan också hur samma svar hör hemma i 
en kristen och feministisk sexualetik.    

Kärlek och rättvisa  
Ett konstruktivt bidrag 
Som kristen etiker är det nödvändigt att förhålla sig till kristen 
teologi och tradition. Det gäller inte minst i frågor då normer och 
ideal hämtade ur kristen tradition avfärdas. Vad det då handlar om 
är att för den som önskar identifiera sig som kristen teolog föreslå 
alternativa tolkningar och läsningar. Kritik och avfärdande bör 
förenas med en konstruktiv diskussion.  

Jag har avvisat såväl en renodlat förnuftsbaserad position som 
en uppenbarelsebaserad. I det följande ska jag visa hur en kristen 
etik bör förena insikter från såväl kristen uppenbarelse som förnuft 
och erfarenheter, i en teologisk anknytningsetik. Jag föreslår en 
uttolkning av kristen uppenbarelse i ljuset av de förändringar inom 
ramen för mellanmänsklig samlevnad som Giddens pekar på. Det 
gäller inte minst förutsättningar för och konsekvenser av den rena 
relationen.  

Jag kommer i det följande att argumentera för två centrala anta-
ganden om en människa. Innehållsligt finns vissa beröringspunkter 
med Margarets Farleys människosyn. En viktig skillnad är emeller-
tid att jag i motsats till Farley värjer mig för att göra anspråk på en 
mänsklig essens och argumentera utifrån essentiellt mänskliga 
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erfarenheter. Jag menar istället att det handlar om en människosyn 
tolkad utifrån å ena sidan erfarenheter och förnuft samt å andra 
sidan kristen uppenbarelse. De förra hör därtill samman med den 
specifika kontext som jag har visat på och argumenterar utifrån.  
Jag vare sig utgår från eller gör anspråk på att kunna tala om vad 
en människa i sin essens verkligen är. Det utgör en grundläggande 
skillnad mellan Farleys människosyn och min. Inte heller har jag 
för ambition att ringa in allt som kan sägas om en människa med 
stöd i kristen teologi. Mitt förslag baserar sig på en viss tolkning av 
kristen uppenbarelse och landar i två grundläggande normativa 
antaganden om en människa. Vad jag däremot gör anspråk på är att 
slutsatser som strider mot eller förnekar samma antaganden svårli-
gen kan sägas ligga i linje med centrala beståndsdelar i kristen 
uppenbarelse och etik.502  

Den myndiga människan med ansvar 
En viktig iakttagelse som Anthony Giddens lyfter fram är en ökad 
grad av individualisering.503 Människor väljer och skapar i hög grad 
sina liv, framför allt oberoende av tidigare generationer. Det här 
återspeglas bland annat i de rena relationerna. Jag menar att Gid-
dens gör värdefulla observationer och att vi kan dra lärdom av hans 
studie. Det han tecknar är att människors liv och erfarenheter präg-
las av en ökad individualisering med självständighet och stor val-
möjlighet. Sammantaget återfinner vi här, för att återanknyta till 
Welchs befrielseteologiska terminologi, mitt val av locus.504 En 
bestämd locus eller plats påminner om etikens nödvändiga kopp-
ling till en viss kontext. Kontexten är emellertid inte bara en ut-
gångspunkt, utan också en källa till den etiska reflektionen. Det 
handlar, återigen, om en ömsesidig korrelation där erfarenheter och 

                                                 
502 När det gäller den teoretiska förutsättningen till att göra anspråk på vad som 
ofrånkomligen hör till kristen etik se Bexell, Göran: Etiken, bibeln och samlevna-
den. Bexell talar om en etisk grundnorm respektive om en centrumidé.  
503 Bryant, Christopher G.A & Jary, David: ”The Body, Self-Identity and Social 
Transformation”.  
504 Welch, Sharon D: A Feminist Ethic of Risk, s.158. För introduktion till befriel-
seteologi se Gutiérrez, Gustavo: A Theology of Liberation: History, Politics and 
Salvation. Orbis Books, Maryknoll 1973. 
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uppenbarelse antas anknyta till varandra och gemensamt utgöra 
grundbult till en kristen etik. Det här har betydelse då jag vare sig 
anser det vara möjligt att helt igenom avvisa erfarenheter eller okri-
tiskt bejaka samma erfarenheter.  

Det första jag föreslår är att en människa bör ses som myndig-
gjord.505 Farley talar om en människa som autonom, medan jag 
föredrar termen myndig.506 Det finns givetvis gemensamma drag i 
bägge antaganden, men den autonomi som Farley uppmärksammar 
leder tanken till en atomistisk människosyn, något som svårligen 
låter sig förenas med kristen uppenbarelse. Däremot finns det i 
både bibel och tradition stöd för tolkningen att den enskilda männi-
skan står i en specifik relation till Gud och att människan i och med 
den relationen myndiggörs.507 Att vara myndig indikerar i högre 
grad än autonomi att en grundläggande relation föreligger. Som 
myndig kan en människa förhålla sig till inte bara sina relationer 
utan också det sammanhang hon eller han befinner sig i. En männi-
ska har ett handlingsutrymme och därmed en möjlighet att påverka 
sitt liv. Till myndiggörande hör förmågan att göra val och att dess-
utom kunna följa och ta ansvar för samma val. 

Mitt andra antagande är att en människa bör förstås som ansva-
rig både inför andra och sig själv. Farley betonar en människas 
relationalitet och avser därmed ett grundläggande behov av andra 
människor. Jag vill i än högre grad än Farley betona människans 
ansvar, vilket dock i sin tur hör samman med det faktum att en 
människa är beroende av de relationer han eller hon lever i. Det är 
tack vare de relationer människor lever i som ansvaret uppstår. 
Såsom myndig förfogar människan över en förmåga att fatta beslut 

                                                 
505 Begreppet myndig hör hemma inom 1900-talets sekulariseringsteologi och 
framför allt Dietrich Bonhoeffer. Denne konstaterar ”Gud låter oss veta, att vi 
måste leva som om vi kunde klara livet utan Gud.” Bonhoeffer, Dietrich: Mot-
stånd och underkastelse. Brev och anteckningar från fängelset. Verbum, Stock-
holm (1951) 1995, s.174. 
506 Jmf Iris Youngs avvisande av autonomi till förmån för självbestämmande. 
Young, Iris Marion: Justice and the Politics of Difference, s.251.  
507 I Joh. 15:15 påminner Jesus om människans ställning. För teologisk tolkning 
av bibelversen se Vattimo, Gianni: Jeg tror at jeg tror. Anis, Frederiksberg C 
(1996) 1999, 46f. Uppfattningen att människan har skapats i Guds avbild och 
därmed intar en särskilt relation till Gud har sysselsatt flertalet teologer i kristen 
tradition.  
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och göra val. Vad uppenbarelsen därtill visar är att samma beslut 
och val bör präglas av ansvar och omsorg för andra människor.508 
Också berättelserna om Jesu liv och död rymmer stoff till antagan-
det om en människas grundläggande ansvar. Jag har tidigare pro-
blematiserat hur Thatcher med sin passionsetik riskerar att idealise-
ra självutgivande kärlek och därmed förväntningar om vad som är 
kvinnors uppgift. Problemet är att han inte mer tydligt visar gränser 
för och därmed innehållsliga aspekter av kärlek. När det gäller 
ansvar så är det avgörande att det förenas med antagandet om den 
myndiga människan. Det sätter gränser för såväl den som ger som 
tar emot ansvar. Ansvar utan respekt för den andras självständighet 
avses således inte.509 Att ta ansvar hör samman med den myndiga 
människans förmåga att välja ansvar. Däremot är jag i grunden 
överens med Thatcher om att kristen uppenbarelse visar på en radi-
kal omsorg om andra.510 Det innebär bland annat att också i sam-
manhang där ansvar inte uppmuntras kan (och bör) den enskilda 
göra det valet. Att ifrågasätta en människas ansvar är att betrakta 
som stridande mot kristen uppenbarelse.  

En viktig invändning som bland andra Sharon Welch gör är det 
bedrägliga i att sammanblanda ansvar och kontroll.511Hos Welch 
hör det samman med en fundamental kritik av föreställningen om 
ett rationellt subjekt begåvad med möjligheten att kontrollera ut-
komsten av sina handlingar och åtaganden. Welch landar i vad hon 
kallar en risketik där tillvaron är allt annat än kontrollerbar.512 Ut-
ifrån en kristen etisk horisont är det inte långsökt att associera till 

                                                 
508 Att människans särställning i skapelsen också medför ansvar är en central 
tankegång som kan identifieras i 1 Mos och som uppmärksammas hos kyrkofä-
derna liksom i senare kristen teologi och etik.  
509 ”Kort sagt, om man tillskansar sig ett ansvar som ligger utanför ens mänskliga 
bestämmelse, utövar man oundvikligen våld mot dem som man har påtagit sig 
ansvar för.” Løgstrup, K. E: Det etiska kravet. Daidalos, Göteborg (1956) 1992, 
s.78. 
510 Det brukar vanligtvis förstås som själva centrum i en luthersk kristen etik. Se 
t.ex. Ulrich, Hans G: ”On the Grammar of Lutheran Ethics” i Bloomquist, Karen 
L (red.): Lutheran Ethics at the Intersections of God´s One World. LWF Studies 
02 /2005 Geneve. 
511 Sharon Welch kritiserar bland annat Emmanuel Levinas ansvarsorienterade 
filosofi. Welch, Sharon D: A Feminist Ethic of Risk, s.163f.  
512 Welch, Sharon D: aa, s.30ff. 
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synd och ofullkomlighet. Då jag argumenterar för att en människa 
bör förstås som myndig och ansvarig så är det inte frågan om att 
idealisera ett subjekt kapabel till full kontroll över sin situation. 
Istället handlar det om att lyfta fram en människosyn trots tillkor-
takommanden både hos den enskilda och i samhälleliga strukturer. 

 Om nu en människa bör förstås som myndig och belagd med 
ansvar gentemot sina medmänniskor, vilka slutsatser kring frågor 
om samlevnad och relationer bör dras. Hur bör frågan om rätt sam-
levnad besvaras? Viktigt är att uppmärksamma och kritisera de 
normer och värden som strider mot de antaganden om en människa 
som jag gör.  

Det privata som politiskt 
Att tolka kristen uppenbarelse i ljuset av de förändrade villkor för 
samlevnad som Giddens visar på som att en människa bör förstås 
som myndig och ansvarig är i sig också en kritik mot vissa samhäl-
leliga normer och ideal. Det visar sig nämligen att det finns både 
ideologiska och strukturella hinder mot den människosyn som jag 
försvarar. Jag ska i det följande uppmärksamma de här hindren.   

I antologin Sexualitetens omvandlingar lyfts bland annat empi-
risk forskning över ungas sexuella erfarenheter fram.513 Ett åter-
kommande tema är skillnader mellan könen, där unga män är akti-
va och kapabla till sexuella initiativ medan kvinnor intar passiva 
roller. Vad de här studierna visar är både på föreställningar om kön 
och om sexualitet, men också på vilket utrymme kvinnor respekti-
ve män har såsom sexuella. Kvinnors och mäns erfarenheter inte 
bara skiljer sig åt, i sexuella kontakter och relationer är det männen 
som betraktas som myndiga. Kvinnor får ett tämligen begränsat 
utrymme att agera som myndiga och ansvarstagande personer. Ett 
viktigt hinder att uppmärksamma är ett i västerländsk idétradition 
djupt liggande ideal, nämligen att könen är olika samt att de ska 
komplettera varandra. Det här hör samman med en heterosexuell 

                                                 
513 Johansson, Thomas & Lalander, Philip: ”Ungdom, sexualitet och kön i gräns-
landet” i Johansson, Thomas & Lalander Philip (red): Sexualitetens omvandling-
ar. Politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer. Daidalos, Göteborg 2003, 
s.12f. 
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norm och tar sig uttryck i en rad olika samhällsområden, även om 
det kanske blir som mest tydligt inom ramen för sexualitet och 
relationer.514 Vad det handlar om är att könen konstrueras som var-
andras motsatser: vad en man är eller har kan inte en kvinna vara 
eller ha. Det här låter sig svårligen förenas med antaganden om 
människan som förutsätter att både män och kvinnor är myndiga 
och ansvariga. Problemet är inte bara att könen konstrueras i ter-
mer av motpoler. Lika viktigt är att uppmärksamma hur det manli-
ga könet i högre grad tillskrivs makt och befogenhet. Här återfinns 
Cahills huvudsakliga feministiska ambition: att kvinnor fråntas 
makt och grundläggande rättigheter. Jag har dock visat att hennes 
särartstänkande är otillräckligt och snarare understödjer skillnader 
mellan könen. Vad det istället handlar om är att uppmärksamma 
och kritisera både ideal och konkreta ordningar som fråntar männi-
skor deras förmåga och rätt att göra självständiga val. Ett sådant 
livaktigt ideal är just tanken på att könen ska komplettera varandra 
och att mannen i samma ideal anses som den myndiga. Tillsam-
mans med kritiken bör förenas en strävan efter att såväl män som 
kvinnor både tillåts och förmår verka som myndiga människor. Det 
är i sin tur en uppgift av såväl ideologikritisk som profetisk karak-
tär.  

Ett annat hinder som bland annat uppmärksammas av personer i 
samkönade relationer är föreställningar om en djupgående skillnad 
mellan sam- och särkönade relationer.515 Mark Jordan visar på ett 
samband mellan hur ett samhälle konstruerar samkönade relationer 
såsom annorlunda och en oförmåga och/eller ovilja från samköna-
des sida att leva i varaktiga relationer.516 Det kan förvisso finnas 
goda skäl att önska utmana äktenskapet som norm för samlevnad. 
Men vad som är viktigt här är att uppmärksamma ideal som fråntar 
människor deras förmåga att leva myndiggjorda och ansvariga i 

                                                 
514 Berg, Lena: ”Hur blir unga sexuella aktörer?” i Magnusson, Chris & Hägg-
ström-Nordin, Elisabeth (red): Ungdomar, sexualitet och relationer. Studentlitte-
ratur, Lund 2009, s.40f.  
515 Gårdfeldt, Lars: ”Äkta vill jag också vara” i Lindfelt, Mikael & Gustafsson 
Lundberg, Johanna (red.): Uppdrag samliv; Gårdfeldt, Lars: Hatar Gud bögar? 
Teologiska förståelser av homo-, bi- och transpersoner. En befrielseteologisk 
studie. Normal Förlag, Stockholm 2005, s.126ff. 
516 Jordan, Mark D: Blessing Same-Sex Unions, s.206f. 
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sina relationer. Det medför att sam- och särkönade bör erbjudas 
motsvarande möjlighet att juridiskt reglera sina relationer. Det 
innebär också att föreställningar om heterosexualitet som något 
mer naturligt eller normalt (på bekostnad av alternativ) bör ifråga-
sättas.  

Intima relationer formas av och återspeglar i hög grad sociala 
och kulturella ideal samt samhälleliga ordningar. Viktigt är att 
uppmärksamma det som motverkar – men också att identifiera vad 
som kan stärka – människors förmåga till myndiga val och ansvar. 
Farley talar om ett kollektivt ansvar för människors relationalitet. 
På motsvarande sätt bör allt från lagstiftning till sociala gemenska-
per möjliggöra för att människor ska kunna verka som myndiga 
och ansvariga i de relationer de lever i.  

Rättvisa och kärlek 
Inte sällan betonar feministiska sexualetiker vikten av rättvisa i 
sexuella relationer.517 Margaret Farley drar det till sin spets när hon 
hävdar att rättvisa är kärlekens normativa innehåll: utan rättvisa 
mister kärleken sin karaktär av kärlek.518 Jag vill i det följande göra 
en distinktion mellan två argument för rättvisans centrala ställning 
i sexualetik.  

För det första argumenteras för rättvisa utifrån ett likhetsper-
spektiv: samma normer och värden som reglerar relationer i det 
offentliga bör gälla även för relationer i privatlivet. Det är ingen 
fundamental skillnad mellan relationen mellan å ena sidan en ar-
betsgivare och en arbetstagare och å andra sidan två personer i ett 
äktenskap.519  

Ett annat sätt att argumentera som görs av bland andra Karen 
Lebacqz är att rättvisa som norm i sexualetiken kastar ljus över en 
relations maktdimensioner och inte minst sambandet mellan nor-

                                                 
517 Lebacqz, Karen; ”Love Your Enemy”; Fortune, Marie: Love Does No Harm; 
Ellison, Marvin: Erotic Justice. A Liberating Ethic of Sexuality. Westminister 
John Knox Press, Louisville 1996; Bóasdóttir, Sólveig Anna: Violence, Power 
and Justice.    
518 Farley, Margaret A: Just Love, s.207f. 
519 Det är ju, som tydliggjordes i kapitel 3, en viktig poäng hos Margaret Farley. 
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mer i samhället och den intima relationen.520 Vare sig relationen 
eller maktfördelningen är nödvändigtvis likadan i det offentliga 
som det privata livet, men det finns en ofrånkomlig koppling där-
emellan. En av Sólveig Anna Bóasdóttirs poänger om mäns våld 
mot kvinnor är just att visa på samspelet mellan normer i samhället 
och maktfördelningen i heterosexuella relationer.521 Det här senare 
sättet att argumentera kan förenas med likhetsperspektivet men – 
och det vill jag understryka – behöver inte göras så. Jag menar 
nämligen att argumentet för rättvisa som tar fasta på den sociala 
och politiska dimensionen av samlevnad är viktigt, medan jag ifrå-
gasätter grunden till likhetsargumentet. Det är skillnad mellan sam-
levnad och en relation i den offentliga arenan, även om det finns 
tydliga samband i fråga om inte minst maktfördelning. 

En människa bör förstås som myndig och med en förmåga till 
ansvar, men för att det ska få konsekvenser för en relation så måste 
sociala och kulturella normer ifrågasättas och förändras. Det kan 
synas meningslöst att påtala den enskilda partnerns ansvar så länge 
samhällets normer ifrågasätter det. En feministisk sexualetik hand-
lar om ett förändringsarbete på flera fronter. Jag är överens med de 
feministiska sexualetiker som argumenterar för värdet av rättvisa. 
Men däremot är jag inte beredd att hävda att rättvisa är det samlade 
svaret på frågan om rätt samlevnad. Det är ensamt otillräckligt som 
svar. De mönster för samlevnad som Giddens pekar ut som rena 
relationer bör och kan inte förstås som identiska med relationer på 
t.ex. arbetsmarknaden. Inte minst innehållsligt finns viktiga skill-
nader, vilka jag ska belysa i det följande.  

                                                 
520 Lebacqz, Karen: “Love Your Enemy”, s.244. 
521 Bóasdóttir, Sólveig Anna: Violence, Power and Justice, s.93. Eva Lundgren 
visar i sin forskning på motsvarande samband mellan våld i parrelationer och 
konstituerande ojämlikheter i heterosexuella relationer. Se bland annat Lundgren, 
Eva: Våldets normaliseringsprocess. ROKS, Stockholm 2004. 
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Kärlek och engagemang 

I början var kärleken 
Utöver vikten av rättvisa betonas hos feministiska etiker det pro-
blematiska i kärlek som ideal eller norm för relationer.522 Margaret 
Farley menar att kärlek är sexualetikens stötesten.523 I ljuset av hur 
generationer av kristna etiker och teologer oproblematiserat har 
idealiserat kärlek, så är det en rimlig slutsats. Kärlek i en romanti-
serad och oreflekterad förståelse kan inte vara svaret på frågan om 
rätt samlevnad. Däremot ska jag i det närmaste visa på ett sätt att 
förstå kärlek – delvis i polemik mot en romantiserad förståelse – 
vilken i förlängningen utgör ett argument för min slutsats om rätt 
samlevnad. Nämnas bör att jag vare sig gör anspråk på eller är 
intresserad av kärlek i någon sann eller äkta bemärkelse.524 

I sin Allt om kärlek gör bell hooks gällande att det råder en 
grundläggande missuppfattning om vad kärlek är. Hon vittnar om 
egna erfarenheter men visar också på problematiska uttryck i det 
amerikanska (och västerländska) samhället. Vad det bland annat 
handlar om är oförmågan ”att acceptera uppfattningen att det är 
mer äkta, mer verkligt att föreställa sig att man väljer att älska 
istället för att man blir förälskad”.525 hooks hänvisar till Erich 
Fromm och dennes antagande om kärlek just som en viljehand-
ling.526 Kärlek handlar om att välja kärlek, något som går på tvärs 
mot uppfattningen om att det är något som drabbar och lamslår en 
människa. Då kärlek handlar om ett aktivt val så behöver männi-
skor rustas till både en tilltro till och en förmåga att göra det valet. 

                                                 
522 Se bland annat Andolsen, Barbara H: ”Agape in Feminist Ethics”.  
523 ”Love is the problem in ethics, not the solution”. Farley, Margaret: Just Love, 
s.196. 
524 Camilla Kronqvist visar i sin avhandling på hur kärlek alltid är relaterat till 
konkreta praktiker eller en bestämd kontext. Vad som är sant eller äkta i kärlek 
avgörs helt enkelt från en situation till en annan. Kronqvist, Camilla: What We 
Talk About When We Talk About Love. Åbo Akademi, Åbo 2008. 
525 hooks, bell: Allt om kärlek. Nya visioner, Ordfront förlag, Stockholm (2000) 
2004, s.200.  
526 Fromm, Erich: Kärlekens konst. Natur & Kultur, Stockholm (1956) 2004. 
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Valet är något som ständigt måste göras för sann kärlek, fortsätter 
hooks, kräver hårt arbete.527  

Att välja kärlek handlar dessutom för hooks om att vara beredd 
att blotta sig själv vilket medför en sårbarhet. Till kärlek hör där-
med också ett medvetet avståndstagande från maktövertag. Kärlek 
kan förstås som stående i kontrast till makt. Det här uppfattas ofta 
som provocerande inte bara för att människor räds både egen och 
andras sårbarhet utan också därför att många längtar efter den 
drabbande kärleken. Oförmågan att välja och oviljan att ta ansvar 
handlar i sin tur om föreställningar om kärlek som romantik och 
passion. Vad bell hooks problematiserar uppvisar likheter med 
beståndsdelar i det Giddens karakteriserar som det romantiska kär-
leksidealet. En av Giddens iakttagelser är just hur det kärleksidea-
let håller på att spela ut sin roll.  

Jag finner hooks resonemang kring kärlek både relevant och an-
geläget. Hon lyfter fram det myndiga subjektet och möjligheten till 
val och ansvar. Dessutom påminner hon om den inbyggda risken 
för sårbarhet i en kärleksrelation tillsammans med hårt arbete för 
dess upprätthållande. Vad hooks föreslår är en substantiell bestäm-
ning av kärlek av betydelse för den följande diskussionen.  

Kärlek som engagemang och åtagande 
En människa bör förstås som myndig och belagd med ansvar. So-
ciala och kulturella föreställningar som strider mot samma männi-
skosyn bör utmanas och omkullkastas. Det finns ett samband, vik-
tigt att uppmärksamma, mellan samhälle och intima relationer. En 
annan iakttagelse är att kärlek inte behöver anses överspelad i en 
sexualetisk diskussion. Vad som däremot krävs är en diskussion 
om en rimlig förståelse av kärlek. Jag menar att bell hooks ger 
uttryck för en sådan då hon både problematiserar och söker en 
alternativ förståelse av kärlek. Viktigt för hooks är att kärlek inne-
fattar ett aktivt val och ansvar. I ljuset av det här återstår då min 
fråga om rätt samlevnad.  

                                                 
527 hooks, bell: Allt om kärlek, s.211. 
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När Margaret Farley konkretiserar en rättvis relation så listar 
hon sju krav eller normer. Av dessa finner jag ”commitment”, vil-
ket jag tidigare har översatt till engagemang och åtagande, särskilt 
intressant.528 Så här beskriver Farley ”commitment”: 

The primary purpose of explicit, expressed interpersonal commit-
ments is to provide some reliability of expectation regarding the 
actions of free persons whose wills are shakeable. It is to allow us 
some grounds for counting on one another.529     

I sitt fenomenologiska närmande till relationer mellan människor, 
konstaterar Farley en inbyggd och därför ofrånkomlig osäkerhet i 
det faktum att en människa har en fri, och därmed rörlig, vilja. Vad 
engagemang och åtagande möjliggör för är ett utrymme av tillit i 
osäkerheten.530 Det ger inga garantier av absolut karaktär, men det 
möjliggör för ett sätt att åtminstone påverka relationen. För den 
enskilda människan handlar det om att ingå ett löfte om engage-
mang och åtagande.531 För att det ska vara fråga om en relation 
krävs att löftet är ömsesidigt. En viktig dimension av normen är 
dess punktuella karaktär. Det är inte den dagliga dosen av vilja och 
känslor som avgör utan ett ingånget löfte i tiden.532 Det är fråga om 
att hantera en osäkerhet och otydlighet med hjälp av en punktuell 
handling.  

Jag menar att engagemang och åtagande som norm för samlev-
nad både innefattar och bekräftar den människosyn jag har argu-

                                                 
528 För att tydliggöra min terminologi: jag avser här en samlad norm även om jag 
av språkliga skäl finner det nödvändigt att tala om såväl engagemang och åtagan-
de. Det är två begrepp som tillsammans motsvarar Farleys ”commitment”.  
529 Farley, Margaret A: Personal Commitments, s.19. 
530 Camilla Kronqvist för ett parallellt resonemang om löften i förbindelse till 
kärlek och konstaterar just dimensionen av osäkerhet parat med en avsikt och 
strävan. Det är skillnad mellan att lova och att förutsäga. Kronqvist, Camilla: 
What We Talk About When We Talk About Love, s.340ff. Jmf också KG Hammars 
diskussion om vigsellöftena som uttryckande en intention och avsikt. Hammar, 
KG: ”Trohet och tillit som teologiska utmaningar” i Lindfelt, Mikael & Gustafs-
son Lundberg, Johanna (red.): Kärlekens förändrade landskap, s.259. 
531 Farley pekar på nödvändigheten i att våga ingå löften och åtaganden visavi 
andra människor, i det att det möjliggör för mänskligt liv. Farley, Margaret: Per-
sonal Commitments, s.19. 
532 Farley, Margaret: aa, s.16ff. 
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menterat för samt möjliggör för kärlek. För det första förutsätts att 
en människa är myndig och kapabel att välja att ingå en relation. 
Inte bara det: det är parternas aktiva val som konstituerar relatio-
nen. Om de inblandade fråntas eller saknar sin myndighet omöjlig-
görs engagemang och åtagande. Saknas vilja till engagemang och 
åtagande hos den ena partnern så uppstår inte heller någon relation. 
En viktig dimension är att det aktiva valet av engagemang signale-
rar fler aspekter i det mänskliga livet än förnuftsbaserade beslut. 
Viljan handlar i lika hög grad om känslor. Att vilja engagemang är 
(förhoppningsvis) detsamma som att känna engagemang.533 För det 
andra antas de inblandade personerna ta ansvar för sitt engage-
mang, i det att det drar åt ett åtagande. Valet innebär en viss för-
pliktelse över tid. Parallelliteten med löfte är viktig då det signale-
rar ett visst mått av ansvar för framtida val.   

När det gäller kärlek så finns en tydlig koppling i det aktiva va-
let. Att älska är som hooks säger en viljehandling och en kärleksre-
lation kan därför sägas ha sin upprinnelse i berörda parters aktiva 
val. En annan aspekt av kärlek som hooks beskriver är nödvändig-
heten av att våga blotta sig och därmed utsätta sig för sårbarhet. 
Engagemang och åtagande är en förutsättning för att de inblandade 
parterna ska våga vara sårbara. Normen engagemang och åtagande 
signalerar också en viss utsträckning i tid, vilket möjliggör både för 
närhet men också för det hårda arbete som kärlek enligt hooks 
kräver. Farley talar om en inbyggd osäkerhet betingad av den 
mänskliga faktorn: vilja till engagemang och åtagande kommer och 
går. Men det är inte det dagliga engagemanget eller känslorna som 
gör relationen, utan en ingången ömsesidig överenskommelse om 
engagemang utsträckt i tid. Det i sin tur är en grund för att arbeta 
för kärlek trots motgångar och svårigheter.  

Jag har flera gånger understrukit vikten av att argumentera för 
innehållsliga kvalitéer i en relation framför en specifik form. Åta-
gande som norm kan förstås som både form- och innehållsrelaterat, 
även om det senare är uppenbart överordnat. Det finns inga skäl att 
ingå ett löfte om engagemang och åtagande om inte ett visst inne-
håll i relationen eftersträvas. Formen i sig har inget egenvärde, utan 

                                                 
533 Se Farley, Margaret: aa, s.26ff. 
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fyller en funktion i och med det innehåll som möjliggörs. En rela-
tion mellan människor som konstitueras av åtagande och engage-
mang möjliggör för en moraliskt försvarbar relation. Ett sätt att 
åskådliggöra skillnaden mellan form- och innehållsrelaterad norm 
för samlevnad är att jämföra vad jag här argumenterar för med 
äktenskapet som samlevnadsideal.  

Innehåll framför form 
Det finns betydelsebärande skillnader i att förorda engagemang och 
åtagande å ena sidan och äktenskap å andra sidan som norm för 
samlevnad. Det hör i sin tur samman med skillnaden mellan att i 
sin argumentation utgå från form eller innehåll. Jag har flera gång-
er hävdat att det bör vara relationens innehåll som avgör dess mo-
raliska ställning. Som kontrast kan ställas en traditionell förståelse 
av äktenskap, där formen i sig är avgörande för om relationen kan 
försvaras moraliskt. En relation blir rätt eller försvarbar först då 
den äktenskapliga formen föreligger.534 Mindre avgörande är vad 
som äger rum i relationen. Engagemang och åtagande som norm 
för samlevnad handlar förvisso om ramar för en relation, men det 
avgörande är den innehållsliga kvalité som möjliggörs.  

Skillnaden mellan en form- respektive en innehållsrelaterad 
norm blir tydlig om vi också uppmärksammar hur äktenskapet, 
traditionellt sett och fortfarande vanligtvis i kristen teologi, för-
knippas med heterosexualitet. En innehållsrelaterad norm motsva-
rande Farleys förutsätter däremot ingen specifik sexuell orienter-
ing.  

Varför är då en innehållsrelaterad norm att föredra? Ett första 
skäl har jag redan tydliggjort i ett av mina innehållsliga kriterier: 
att argumentera innehållsligt stämmer överens med hur nutida sam-
levnad är konstituerad.535 Den rena relationen är uppbyggd kring 
innehållsliga faktorer, och en normativ diskussion bör åtminstone 
                                                 
534 Olof Sundby talar om att i och med äktenskapet ”för nu Gud ändå sin skapar-
vilja igenom”. En icke-äktenskapligt vigd relation får vi anta strider mot Sundbys 
tolkning av Guds vilja. Sundby, Olof: Luthersk äktenskapsuppfattning, s.22. 
535 KG Hammar argumenterar också för att innehållet ska betonas framför formen 
och gör det bland annat utifrån att situationen för mänskligt liv och relationer har 
förändrats. Hammar, KG: ”Trohet och tillit som teologiska utmaningar”, s.258. 
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förhålla sig till en relations innehåll. Ett andra skäl är att formen 
riskerar att osynliggöra innehållet. Historien vittnar om hur äkten-
skapet har sanktionerat allehanda övergrepp. Feministiskt oriente-
rade sexualetiker vittnar om betydelsen av att uppmärksamma ock-
så det som anses kunna dölja sig inom ett äktenskap.536 Ett tredje 
skäl till att normer för samlevnad bör utgå från en relations inne-
håll är att det förhindrar att en åtskillnad görs utifrån vilken 
könstillhörighet parterna har. Med andra ord blir det mer centralt 
att uppmärksamma vad parterna i en relation gör, än vilket kön de 
anses representera. Ett sista skäl till att utgå från innehållsliga frå-
gor i en normativ diskussion om samlevnad är dess anknytning till 
parallella diskussioner av existentiell och etisk karaktär. Frågor 
som berör värdet utav att leva i relation, vad som är viktigt i en 
relation samt hur en sådan relation upprätthålls ligger till exempel 
nära till hands.  

Sammantaget medför det ovanstående att en innehållsrelaterad 
norm för samlevnad är att föredra. Men att inte förfäkta äktenskap 
som norm för samlevnad är inte detsamma som att en gång för alla 
avskriva äktenskapet. Tvärtom kan äktenskapet erbjuda en möjlig-
het för dem som önskar offentliggöra sitt löfte om engagemang och 
åtagande. Till det krävs emellertid att äktenskapet förstås som en 
ordning mellan två myndiga och ansvarstagande personer. Jag ska 
återkomma till det.  

Att möjliggöra för den rena relationen 
När Anthony Giddens beskriver den rena relationen drar han också 
samhällsteoretiska slutsatser om hur samhället har och fortsätter att 
förändras. Förändringarna skapar förutsättningar för framväxten av 
den rena relationen, men den rena relationen i sig rymmer också 
enligt Giddens frö till en ökad demokratisering och en livspolitik 
präglad av känslor.537 Den rena relationen kan förändra samhället, 
om dess förutsättningar möjliggörs. Jag har redan kommenterat hur 
Giddens slutsatser bör förstås både som ett ideal och en gestaltning 
av verkligheten. Han vidhåller att det finns fortsatta hinder till den 

                                                 
536 Det är en av Marie Fortunes poänger i Fortune, Marie M: Love Does No Harm.  
537 Giddens, Anthony: The Transformation of Intimacy, s.201ff. 
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rena relationen, och att dessa primärt återfinns i könsroller och 
förväntningar både på män och på kvinnor.538 Det är givetvis en 
fråga om ojämn fördelning av makt, men också en bristande för-
måga hos män att förena ömsesidig känslomässig kommunikation 
med sexuella relationer. Det senare är något som den rena relatio-
nen kräver. För Giddens hör det här samman med en övergång från 
den romantiska till den sammanflödande kärleken.539 Den samman-
flödande kärleken konstitueras av jämlikhet medan den romantiska 
bygger på ojämlikhet och könsskillnader. Det finns en uppenbar 
likhet mellan den sammanflödande kärleken och den förståelse av 
kärlek som hooks visar på.  

Jag menar att en norm som engagemang och åtagande är en 
nödvändig förutsättning för den rena relationen. Giddens talar om 
att det specifika för den rena relationen är hur individerna själva 
bestämmer villkoren för relationen. Men, menar jag, saknas löfte 
om engagemang och åtagande så omöjliggörs det ömsesidiga käns-
lobaserade utbytet. Utan det utrymme för tillit som skapas med 
hjälp av åtagande riskerar den sammanflödande kärleken att gå om 
intet. Istället finns det risk att relationen endera upplöses tämligen 
snabbt eller ännu värre att parterna hemfaller åt traditionella möns-
ter för kön, kärlek och intimitet. En medvetenhet kring nödvändig-
heten av engagemang och åtagande skapar också utrymme för att 
de berörda i en relation inser sitt ansvar för relationen. Med andra 
ord kan den norm jag förordar hjälpa de inblandade parterna i en 
ren relation att utmana befintliga könsroller. Ett ömsesidigt löfte 
om engagemang och åtagande möjliggör för att relationen behåller 
sin karaktär av ren relation. I likhet med Giddens visar bell hooks 
på sambandet mellan en förändrad agenda i intima relationer å ena 
sidan och större samhälleliga förändringar å andra sidan.540 Jag har 
också visat hur engagemang och åtagande skapar förutsättningar 
för kärlek. Vad jag därmed i likhet med Giddens och hooks önskar 
synliggöra är den politiska sprängkraft som ryms inom sexualeti-
ken.  

                                                 
538 Giddens, Anthony: aa, s.196ff. 
539 Giddens, Anthony: aa, s.188. 
540 hooks, bell: Allt om kärlek, s.115ff. 
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Att utmana det normala 
En av Michels Foucaults slutsatser om sexualitet, är att det som 
förstås som biologiskt eller fysiologiskt förutbestämt gällande 
människors sexuella liv, i själva verket är resultatet av ideal och 
föreställningar i en viss tid. Uttryck som ”en onaturlig sexuell 
handling sett till hur kroppen fungerar” eller ”normalt njuter kvin-
nor sexuellt av” är uttryck för hur sexualitet konstrueras, gärna i 
termer av vad som är naturligt eller normalt. Det, har jag visat, ger 
skäl att tala om en konstruktivistisk förståelse av sexualitet. Det 
finns ingen naturlig, äkta eller kroppsligt betingad sexualitet att 
upptäcka vare sig i könsorganen eller i handlingar som upplevs 
som sexuell tillfredsställande. Det här är också vad jag finner vara 
Foucaults centrala bidrag i en sexualetisk diskussion. Jag har redan 
antytt det paradoxala i att åberopa Foucault då jag utöver kritiken 
utformar början på ett förslag till en godtagbar sexualetik. Jag ska 
dock visa på en läsning av Foucault som inte ifrågasätter det första 
ledet och som möjliggör för att konstruera alternativ. 

I det första kapitlet uppmärksammade jag en fundamental di-
mension i Foucaults analys, nämligen hans maktbegrepp: makt är 
något som existerar i alla relationer och interaktioner mellan män-
niskor.541 Den normala sexualiteten upprätthålls gemensamt, och 
det går inte att peka ut något enskilt subjekt som makthavare.542 
Flera feministiska teoretiker riktar kritik mot Foucaults maktana-
lys, då makten blir opersonlig och frikopplat från ett subjekt.543 Det 
omöjliggör en feministisk kritik av hur sexualitet konstrueras för 
vem kan utföra kritiken och gentemot vem. Filosofen Ladelle 
McWhorter menar emellertid att det finns potential till kritik också 
hos Foucault.544 Det handlar om att ta makt i anspråk och därige-
nom utmana en heterosexuell norm. 

                                                 
541 Foucault, Michel: Power/Knowledge, s.187. 
542 Foucault talar bland annat om “ett nät av mekanismer som griper in i var-
andra”. Foucault, Michel: ”Viljan att veta” i Sexualitetens historia, Band 1, s.69. 
543 Se McNay, Lois: Foucault and Feminism, s.38ff samt förordet till McWhorter, 
Ladelle: Bodies and Pleasure. Foucault and the Politics of Sexual Normalization. 
Indiana University Press, Bloomington and Indiana 1999, s.xivff. 
544 McWhorter uppmärksammar en distinktion mellan makt och maktstrategier 
(technologies of power). ”Unlike ‘power’ then technologies of power can be 
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It is possible, then, for me as a particular historically constituted 
subject to formulate strategies and engage in projects whose aim is 
to attack certain social institutions and practices and to alter the 
conduct of people who currently take their identities from those in-
stitutions and practices. Not only is it possible, but if I want to at-
tack sexual regimes of power, it is absolutely necessary that I cul-
tivate my ability to exercise power over the conduct of other 
people, my capacity for the deployment of technologies of pow-
er.545  

I likhet med McWhorter önskar jag utmana rådande normer för 
sexualitet.546 Jag har visat på två antaganden som präglar reflektio-
nen över kristen sexualetik. För det första den essentiella förståel-
sen av sexualitet. Vare sig det handlar om hur kroppen fungerar 
eller vad som ger tillfredsställelse så märks att diskussionen svårli-
gen tar sig ur antaganden om äkta, sann eller naturlig sexualitet. 
Det här blir, för det andra, avgörande då antaganden om normer för 
samlevnad bottnar i en förståelse av sexualitet. Med utgångspunkt i 
begreppet strategisk essentialism föreslår jag en annan förståelse av 
sexualitet. Viktigt till att börja med är att identifiera en överordnad 
norm, vilken i sin tur avgör vilka strategiska antaganden om sexua-
litet som är nödvändiga att göra. Med stöd i feministisk teologi och 
etik menar jag att en sådan norm kan vara legitim om den är tydligt 
förankrad i en specifik kontext och erfarenheter som görs i kontex-
ten.547 Vad jag hävdar är att samlevnad bör präglas av engagemang 
och åtagande, och det inte minst på grund av det utrymme för tillit 
som uppstår i relationen. I förlängningen möjliggör normen för 
kärlek. Vilka strategiska överväganden är nödvändiga för att un-
derbygga engagemang och åtagande i en relation? Hur bör vi förstå 
mänsklig sexualitet i en kristen och feministisk sexualetik?  

                                                                                                     
possessed (although they need not be) and can be employed by individual sub-
jects. McWhorter, Ladelle: aa, s.212. 
545McWhorter, Ladelle: aa, s.213.  
546 För McWhorter handlar det om att utmana normer på ett konkret plan med en 
livsstil som går emot gängse normer. Mitt resonemang befinner sig på ett teore-
tiskt plan.  
547 Jag önskar utmana normer med en annan norm och i det gör jag inte anspråk på 
stöd i Foucaults arbete.  
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Strategisk sexualitet 
När Michel Foucault i en intervju får frågan om hur han förhåller 
sig till feminism och feministiskt förändringsarbete, konstaterar 
han bland annat följande:  

The real strength of the women´s liberation movement is not that 
of having laid claim to the specificity of their sexuality and the 
rights pertaining to it, but that they have actually departed from the 
discourse conducted within the apparatuses of sexuality.548 

Det är precis här som mitt huvudsakliga syfte med en strategisk 
förståelse av sexualitet återfinns: att utmana föreställningar om och 
normer för mänskligt sexuellt liv. Med utgångspunkt i en strategisk 
förståelse av sexualitet finns det ingen anledning att anta att det 
finns en äkta, normal eller naturlig sexualitet. Istället medför en 
strategisk förståelse att en essentialism i stark bemärkelse med 
nödvändighet avvisas. Det strategiska indikerar, återigen, att en 
förståelse av sexualitet konstrueras utifrån en överordnad norm. 
Hur bör då sexualitet konstrueras då engagemang och åtaganden är 
norm för samlevnad? 

Det första hör samman med förbindelsen mellan kön och sexua-
litet. Om vi likt Foucault talar om diskurser där sexualitet skapas, 
är en grundbult till diskursen som tillräknar heterosexualitet status 
som en naturlig norm att det finns en grundläggande skillnad mel-
lan mäns och kvinnors sexualitet. Skillnaden legitimeras av fysio-
logiska olikheter. Lisa Cahill talar om hur könsorganen fungerar, 
men också det sexuella samspelet, befruktning och graviditet har 
betydelse för hennes slutsatser om mäns respektive kvinnors sexua-
litet. För Cahill utgör det faktorer som sammantaget talar för en 
ofrånkomlig skillnad mellan mäns och kvinnors sexualitet. Jag 
menar i motsats till Cahill att en tonvikt vid skillnader riskerar att 
motarbeta engagemang och åtagande som norm för samlevnad. 
Istället bör sexualitet konstrueras som något gemensamt för män 
och kvinnor. Hur amning fungerar eller könsorganen ser ut är irre-
levant i sammanhanget. Mänsklig sexualitet bör inte delas in i två 
distinkta undergrupper.  
                                                 
548 Foucault, Michel: Power/Knowledge, s.219f. 
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En annan aspekt av hur sexualitet förstås och som jag vill upp-
märksamma hör samman med den ovanstående heterosexuella 
normen och det är att olikhet anses vara en nödvändig förutsättning 
till sexuell förening. Heterosexualitetens normalitet vilar på ett 
antagande om behovet av motsatser och att två diametralt olika 
entiteter förenas. Två skilda kön med varsin sorts sexualitet konsti-
tuerar den heterosexuella relationen. Också skillnaden legitimeras 
med hänvisning till människors fysiologi. Men jag menar att det är 
strategiskt nödvändigt att avvisa samma resonemang. Oberoende 
av hur mänsklig sexualitet förstås så kräver inte samspelet mellan 
fler parter att det finns skillnader. Istället är det strategiskt att anta 
likheter i förmåga att inkorporera ett sexuellt liv med engagemang 
och åtagande.  

Det leder till ett tredje övervägande av strategisk karaktär. Då 
normen för samlevnad är löfte om engagemang och åtagande bör 
det förstås som förenligt med sexuell åtrå och tillfredsställelse. 
Föreställningar om sexuellt liv som idealiserar motsatser till ansvar 
bör problematiseras. Jag har redan påpekat hur Anthony Giddens 
lyfter fram en manlig könsroll där sexuell lust antas oförenligt med 
ömsesidighet. Det utgör ett konkret exempel på hur lust, åtrå och 
tillfredsställelse måste konstrueras såsom förenliga med engage-
mang och åtagande. Med andra ord bör engagemang och åtagande 
erotiseras.549 

Vad jag så långt har konstaterat om en strategisk förståelse av 
sexualitet är att en skillnad mellan könen bör avvisas liksom anta-
ganden om nödvändigheten av skillnader samt för det tredje att 
sexuell lust och tillfredsställelse bör konstrueras såsom förenligt 
med engagemang och åtagande. Den här förståelsen av sexualitet 
utgår från och möjliggör för den norm för samlevnad jag har för-
svarat. Utgångspunkten är svaret på frågan om vad som är rätt sam-
levnad. Skulle det svaret ändras finns det också anledning att se 
över hur sexualitet bör förstås.  

                                                 
549 För att parafrasera Beverly Harrisons och Carter Heywards erotisering av 
ömsesidighet. Harrison, Beverly & Heyward, Carter: ”Pain and Pleasure”. 
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Äktenskapets plats  
Ett återkommande tema i min kritiska och konstruktiva diskussion 
är hur både kön och sexualitet konstrueras i termer av motsatser. 
Det utgör ett hinder för att människor ska betraktas och kunna age-
ra som myndiga och ansvariga i sina relationer. Istället har jag 
förordat en innehållsrelaterad norm för samlevnad samt att både 
idébaserade och strukturella hinder till den bör uppmärksammas 
och avvisas.   

I en kristen sexualetik är det svårt att bortse från äktenskapets 
särställning som norm och ideal. Jag har hittills påtalat och pro-
blematiserat hur äktenskapet betraktas som norm: en relation som 
är äktenskapligt vigd är inte per automatik moraliskt försvarbar. 
Att ett äktenskap föreligger säger ingenting om relationens mora-
liska ställning eller innehållsliga kvalité. Men det är skillnad mel-
lan att förorda äktenskap som norm för samlevnad och försvara 
äktenskap. Jag är beredd att göra det senare, men inte det förra. Att 
hävda en norm som engagemang och åtagande för samlevnad stri-
der inte mot att också medge att äktenskapet kan fylla en viktig 
funktion i mellanmänsklig samlevnad. Viktigt är givetvis att äkten-
skapet inte utgör ett hinder för människor att leva som myndiga 
och ansvariga. Det hör för det första samman med hur kön och 
sexualitet konstrueras i anknytning till en teologisk och etisk äk-
tenskapsdiskussion. Den strategiska förståelse av sexualitet som 
jag har förordat bör vara kompatibel med hur äktenskapet fram-
ställs. För det andra bör en syn på äktenskap som en heterosexuell 
ordning ifrågasättas. I likhet med Margaret Farley menar jag att en 
civilrättslig och/ teologisk åtskillnad mellan sam- och särkönade 
par underminerar för samkönade relationer.550 Sociala och kulturel-
la hinder till att människor förmår leva som myndiga och ansvariga 
i en relation bör avvisas.  

I det första kapitlet uppmärksammade jag hur äktenskapet har 
uppfattats i kristen tradition och den skillnad som föreligger mellan 
romersk-katolsk och luthersk äktenskapsuppfattning. I enlighet 
med hur teologer i luthersk tradition har tolkat dess betydelse 

                                                 
550 Farley, Margaret A: Just Love. s.293f.  
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märks en tonvikt vid äktenskapets samhällsordnande funktion.551 
Medan romersk-katolsk tradition lyfter fram frälsningsmotiv märks 
en tendens bland lutherska teologer att snarare betona äktenskapets 
roll i organiseringen av mänsklig samlevnad.552 Jag menar att det 
med utgångspunkt i en luthersk äktenskapssyn finns goda skäl att 
försvara äktenskap som ordning för samlevnad och därmed också 
samma möjlighet för samkönade relationer. Det hör ytterst samman 
med en övertygelse om att äktenskapet möjliggör för löften om 
engagemang och åtagande. Då äktenskapet i första hand syftar till 
att samhälleligt ordna mellanmänsklig samlevnad så ter det sig 
svårt att legitimera en ordning som i själva verket förhindrar enga-
gemang och åtagande i intima relationer. I och med äktenskapets 
ingående så ges möjlighet att ömsesidigt klargöra löftet. Av samma 
skäl bör samkönade ges möjlighet att ingå äktenskap. Lika behand-
ling av sam- och särkönade är en viktig förutsättning för den norm 
för samlevnad som jag förordar. 

Konklusion 
I och med en teologisk anknytningsetik understryks vikten av såväl 
erfarenheter som kristen uppenbarelse som källa till insikt om gu-
domlig vilja. Det är otillräckligt att endast argumentera utifrån det 
ena ledet. Sharon Welch visar hur en teologisk och etisk reflektion 
bör utgå från ett konkret sammanhang för att sätta det i ljuset av 
kristen uppenbarelse och därefter identifiera vad som är bärkraftigt 
i den aktuella situationen. På motsvarande sätt arbetar jag med 
utgångspunkt i de förändringar för sexualitet och samlevnad som 
Giddens visar på för att ge ett konstruktivt bidrag till en kristen och 
feministisk sexualetisk diskussion. Könsteoretiskt försvaras en 
modifierad konstruktivism.  

Att döma av den gjorda sexualetiska analysen finns det ett sam-
band mellan hur sexualitet förstås och vilka normer eller ideal för 
                                                 
551 Olof Sundby påtalar äktenskapets plats i det världsliga regementet. Sundby, 
Olof: Luthersk äktenskapsuppfattning, s.25. Se också Lindfelt, Mikael: ”Olof 
Sundbys Luther i vår tid” i Lindfelt, Mikael & Gustafsson Lundberg, Johanna 
(red.): Uppdrag samliv.  
552 För romersk-katolsk syn på äktenskap se Katolska Kyrkans Katekes, Catholica, 
Vejbystrand 1996, Artikel 7, s.440ff. 
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samlevnad som konstrueras. Svaret på frågan om hur sexualitet 
förstås bör emellertid gå åt motsatt håll och framför allt avvisa 
antaganden om essentiella drag i mänskligt sexuellt liv. Jag kallar 
det för en strategisk förståelse av sexualitet och avser att sexualitet 
bör förstås utifrån vissa normer för samlevnad. Det är den normati-
va samlevnadsdiskussionen som bör vara avgörande då en förståel-
se av sexualitet konstrueras.  

I ljuset av förändrade erfarenheter av sexualitet och samlevnad 
samt kristen uppenbarelse så föreslår jag att en människa betraktas 
som myndig och ansvarig. Viktigt är att identifiera samhälleliga 
normer och ideal som förhindrar och ifrågasätter samma människo-
syn. Normen att könen ska komplettera varandra och att primärt 
män konstrueras som myndiga är ett sådant centralt hinder. Ett 
annat är antagandet om att det råder en fundamental skillnad mel-
lan sam- och särkönade relationer vilket försvårar för människor i 
samkönade relationer att leva som myndiga och ansvariga.  

Vad är då rätt samlevnad? En feministisk invändning mot tradi-
tionell kristen sexualetik är det problematiska i en idealisering av 
kärlek som ideal för samlevnad. Istället förordas rättvisa. Jag me-
nar att rättvisa är viktigt men inte tillräckligt. Det hör samman med 
en övertygelse om att det råder en skillnad mellan att leva i intima 
relationer och en relation på t.ex. arbetsmarknaden. Kärlek däremot 
behöver inte uppfattas såsom uttjänat i en sexualetisk diskussion. 
bell hooks visar på en förståelse av kärlek där människan betraktas 
som myndig och ansvarig. hooks betonar såväl det aktiva valet som 
ansvaret som med nödvändighet följer med kärlek. En av Margaret 
Farleys normer för en rättvis relation möjliggör för kärlek inom 
ramen för samlevnad, nämligen det hon kallar ”commitment”, och 
som jag översätter till engagemang och åtagande. I engagemang 
och åtagande identifierar jag en norm för samlevnad som inte bara 
utgår från att en människa är myndig och ansvarig men som också 
relaterar till en relations innehåll. En samlevnadsnorm bör utgå 
från och knyta an till en relations innehåll. Inte minst därför att det 
ligger i linje med mänsklig erfarenhet av att leva i nära relationer.  

Då engagemang och åtagande är norm för samlevnad vad bör 
sägas om sexualitet? För det första är det viktigt att ifrågasätta och 
motverka konstruktioner av sexualitet där det förutsätts att en man 
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och en kvinna har varsin distinkt sexualitet. Sexuellt samspel mel-
lan människor vare sig kräver eller förutsätter för det andra olikhet. 
Tvärtom är det viktigt att förstå allt sexuellt liv såsom förenligt 
med engagemang och åtagande. Det tredje strategiska övervägan-
det över sexualitet är att sexuell lust och tillfredsställelse är fören-
ligt med engagemang och åtagande.  

Slutligen har jag också visat hur en luthersk äktenskapsförståel-
se möjliggör för en ordning där såväl sam- som särkönade erbjuds 
möjlighet att ingå äktenskap och därmed ömsesidigt dela löften om 
engagemang och åtagande.  
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English summary 

There is an ongoing change in our society within the fields of sexual 
relationships, intimacy and issues of sexuality. Along with change 
and new experiences there is a need for a shifting Christian ethical 
and theological reflection. What has been and still is the case is that 
Christian sexual ethics has tended to remain conservative and ne-
glectful of changing circumstances in people’s sexual lives. This 
study focuses on issues of sexuality and intimate relationships. The 
theoretical outlook and context is feminist theology.  

The aim and theory  
Critical and constructive 
The aim of this study is twofold. First of all I analyze four different 
models of Christian sexual ethics. The four models all make claims 
of reconstructing the sexual ethical reflection within Christian tra-
dition. The other aim is both critical and constructive. I criticize the 
analyzed models and thereafter suggest a constructive proposal to a 
feminist and Christian sexual ethics. The critical as well as the 
constructive work is done from certain criteria, due to the feminist 
theological theoretical outlook of the study. The criteria is intro-
duced and defended further on.  

Material and questions 
During the last decades there have been several critical voices 
within sexual ethics, not the least from a feminist point of view. 
Issues of gender, equality and family-making have engaged and 
still engage theologians with a feminist perspective. Two of the 
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models are from the feminist field. Lisa Sowle Cahill and Margaret 
Farley are two influential feminist ethicists working with questions 
of sexuality, gender and relationships in Christian theology and 
tradition. Both of them are oriented towards the North American 
Roman Catholic tradition. Despite apparent similarities, the work 
of Cahill and Farley are far from identical. Adrian Thatcher is the 
third ethicist that I examine. With his criticism of modernity he 
represents a different outlook from Cahill and Farley. He empha-
sizes Christian revelation rather than the reason-oriented natural 
law. He claims to work with an anti-patriarchal ambition, but is 
also of interest as a representative of protestant and British revela-
tion-oriented theology. The forth model I examine comes from 
Mark Jordan. Mark Jordan is heavy influenced by queer theory, 
where issues of sexuality and normality take precedence over is-
sues of gender and equality. Queer theory represents a challenge 
for feminist theorists and also to the overall field of Christian the-
ology. Jordan is writing as a North American and works with the 
issues of sexual ethics from the perspective of a gay man.  

Cahill, Farley, Thatcher and Jordan all represent a reformulation 
of Christian sexual ethics. Yet in this reformulation, they have 
different perspectives, theoretical approaches and arguments.  

The first part is an analysis of the material. This is done from 
certain questions, posed in turn to every model. The questions can 
be separated into three fields. The first concerns the fundamental 
theological and ethical standpoint:  

 
• How are moral judgements justified? 
• What is the relationship towards the bible and the Christian 

tradition? 
• Which normative ethical theory is defended? 

The second field raises questions of theory of sex and gender as 
well as feminism: 

 
• How is sex and gender understood? As essential or con-

structed? 
• Is a feminist position defended – if so how can it be character-

ized? 
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The third field of questions is related to sexual ethics: 
 

• How is sexuality understood? As something essential, socially 
constructed or a combination of both viewpoints? 

• What is a right intimate relationship? Is the norm for a right 
relationship related to a certain form or to the content of the re-
lation? Is a connection between sexuality and intimate relation-
ships assumed?  

The analysis is done from a particular theoretical outlook.  

Theoretical tools  
Sexual ethics can be discussed from several different viewpoints. I 
start within the viewpoint of feminist theology. Feminist theology 
deals with both critical and constructive theological work. The 
accent within the field has been and still is women´s experience but 
there is also an engagement with theoretical issues of sex and gen-
der. Questions of sex and gender can be described as a debate be-
tween social constructivists and essentialists. Is sex constructed 
due to a certain cultural and social context or is there a timeless 
essence of sex unaffected by changing circumstances? I find it 
necessary to reject the latter position, not the least due to historical 
evidence of female subordination in the rhetoric of essentialism. 
Instead I defend a theory of sex and gender arguing from a social 
constructive perspective. Nevertheless, there are also some reasons 
to modify a constructive position. First of all there are some diffi-
culties in assuming that a human being is altogether a product of a 
social and cultural construction. Toril Moi argues for the necessity 
of accepting some physiological and biological facts in human life. 
Diana Fuss as well as Ulla Holm point to another reason for modi-
fying a constructive position. They argue for the importance of 
distinguishing between diverse forms of essentialism. There might 
be occasions where a weak form of essentialism is strategically 
necessary for a feminist argument. Essentialism in a weak sense 
disapproves of assumptions of an eternal internal female or male 
essence, as opposed to a strong version of essentialism.   
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Besides issues concerning sex and gender feminist theology 
deals with fundamental theological and ethical questions. There are 
good reasons to defend the need of both revelation and reasons in 
search of knowledge of divine will. Sharon Welch argues for a 
theological method of correlation where the situation or context 
meets the Christian revelation and points to usable solutions or 
temporary truths. Of utmost importance is also a discussion con-
cerning whose experience and situation should be considered nor-
mative. Feminist theology is inevitability contextual.  

Christian sexual ethics has traditionally defended the Christian 
marriage as a norm and ideal of intimate relationships. An impor-
tant rationale has been an understanding of sexuality and desire as 
menacing while on the other hand understanding marriage as a safe 
haven. Still today Christian sexual ethics focuses on marriage but 
also on its primer deviation: same-sex love. As inspired by feminist 
theologians and sexual ethicists I find it of crucial importance to 
search for knowledge and perspectives outside of Christian theol-
ogy. Therefore I turn to social science.  

 A discussion dealing with matters of sexuality and sexual rela-
tions could therefore very well start with the insights of Michel 
Foucault and his History of Sexuality. Foucault argues for an un-
derstanding of sexuality as social, cultural and historical con-
structed. The term sexuality is an expression of power and a will to 
circumscribe people’s sexual lives. In each historical period Fou-
cault identifies an ideal of normal sexuality. The ideal changes but 
the will to normalize remains over time. Another important inspira-
tion to this thesis and its context is Anthony Giddens and his work 
The Transformation of Intimacy. Giddens, who is a British soci-
ologist, identifies a new pattern within sexual and intimate rela-
tionships. He names it pure relationship and by pure he means a 
relation dependent only on the will of the parties. When one of 
them or both no longer find the relation satisfying, it will end. 
What Giddens stresses is the importance of mutual and equal inti-
macy together with sexual satisfaction. Sexuality has become, in 
Giddens´s words, plastic, and is no longer primarily for the purpose 
of reproduction. But, Giddens states that the pure relationship re-
mains an ideal in our time, since gender equality is missing.  
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Criteria for the critical and constructive work 
To be able to pose a critical discussion as well as to frame a sug-
gestion for sexual ethics it is necessary to make criteria. I argue for 
two formal criteria, namely experience and consistency. By experi-
ence as a criterion I like to stress the importance of paying atten-
tion to human life and experience. The assumptions made in a 
normative ethical theory should be in accordance with what is 
known of human experiences. With consistency as a criterion I 
stress the importance of an internal accordance within an ethical 
theory.  

Besides the formal criteria there are four criteria relating to the 
content of a normative theory of sexual ethics. These are subordi-
nated to the theoretical outlook, as should be obvious. First of all a 
sexual ethics should defend a modified constructive theory of sex. 
Sex as well as gender is subordinated to a cultural and social con-
text. By modified as opposed to radical, there is an awareness of 
the physical conditions in human life and also an understanding of 
essentialism as varied. A weak form might be defendable. The 
second criterion underlines the importance of a context. A norma-
tive sexual ethics should be contextual and also be aware of and 
reflect upon the given situation. The third criterion relates clearly 
to the work of Michel Foucault and claims that a sexual ethic 
should pay attention to the different understandings of sexuality in 
history and through culture. A claim on sexuality in an essential 
form should be rejected. Instead a normative sexual ethics should 
identify and criticize different understandings of sexuality, not the 
least the ideal of heterosexuality. The forth and last criteria relating 
to the content of a normative sexual ethics concerns intimate rela-
tionships and the importance of discussing and relating to the con-
tent rather than the form of the relationship.  

The criteria introduced above is used both as a tool in the criti-
cal discussion as well as in the constructive suggestion.  
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The analysis 

A natural ideal 
Lisa Sowle Cahill is a Roman Catholic theologian, working in a 
natural law tradition. Of utmost importance is the Aristotelian and 
Thomistic heritage within her tradition and the search for that 
which is most humanly fulfilling. The answer, Cahill claims, is 
identified as teleological through human experience. Thanks to 
experience she finds two inevitable facts about human life. The 
first is that everyone has and therefore is dependent upon a body 
and the other fact is that human life is by nature social. To be ful-
filled as a person one has to acknowledge those facts. Besides the 
tradition and its claim on experiences, Cahill deals with issues of 
biblical interpretation and argues for a biblical norm of solidarity 
and empathy.  

When Cahill discusses sexuality she maintains three features of 
human sexuality namely reproduction, pleasure and intimacy. 
Those three features together constitute the ideal of human sexual-
ity, and unless all are present in a sexual act, the act is not an ex-
pression of the ideal. Although Cahill notices other expressions of 
sexuality she maintains a heterosexual oriented ideal. In turn, this 
carries her to the conclusion that there is a radical difference be-
tween male and female sexuality. The bodies and bodily functions 
differ. I have shown that her theory of gender should be character-
ized as essentialism in a strong sense. Between men and women 
there is an essential difference and that is also true when it comes 
to sexuality. This becomes clear, she claims, while observing ex-
periences done by men and women. Women are more receptive 
and relational as sexual beings while men tends to be offensive in 
the sexual act itself.  

When it comes to sexual relations, Cahill holds the same (het-
erosexual) ideal. She establishes a right relation as a relation that 
makes possible reproduction, pleasure and intimacy. But, she as-
serts, equality is also a necessity as well as the context of an endur-
ing relation. I have shown a certain change in Cahill’s work. Al-
though she maintains a heterosexual ideal and norm, she is open 
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for other relationships, especially in her discussion of the social 
responsibility of Christian families. Even non-traditional families 
can function as a family when it comes to solidarity and liability, 
and vice versa. She moves towards a function-oriented norm of a 
family and a right relationship. But nevertheless the ideal remains 
possible to reach only in a fertile relation between a man and a 
woman.  

Justice and experiences 
When Margaret A. Farley argues for a framework of Christian 
sexual ethics, she argues for universal norms independent of the 
Christian tradition. Instead she points to the central position of 
reason and human experience in her normative ethical theory. This 
is in fact of fundamental importance for her ethical work. There 
are, she claims universal experiences of human life pointing to-
wards certain normative conclusions. We notice both teleological 
findings and the tradition of phenomenology in the work of Farley.    

Farley particularly underlines the importance of human experi-
ence when it comes to issues of sexuality. Experiences are in a 
certain way more sensible for change and not as loaded with values 
as Christian tradition, science or the bible might be. In a discussion 
about same-sex love with fellow Roman Catholic theologians, 
Farley claims that a natural law tradition should be more sensitive 
to what people experience in their lives. This leads her to the con-
clusion that same-sex relationships should be acknowledged as 
humanly fulfilling since people experience them as such. Here the 
natural law tradition serves the agenda of Farley. 

But even though experience plays a crucial part in Farley’s ethi-
cal theory, she argues for a justice theory rather than a teleological. 
Farley understands justice as respect for another person. What is 
most prominent in a person’s life is two essential features namely 
autonomy and relationality. With this Farley claims that a person 
as a person is always both free and dependent. And justice is ob-
tained when those features are respected. The question of right 
relationship is answered by justice. The central sexual ethical issue 
is according to Farley, when is a relationship just. Same-sex mar-
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riages, sex before marriage and contraceptives are of minor impor-
tance. 

What about gender and sexuality? Farley stresses the cultural, 
historical and social influences of our understanding of both. She 
refuses to make strong essential differences between men and 
women, although she acknowledges essential features of a human 
being. Both men and women are in the same sense free and de-
pendent. In the term sexuality a lot of aspects is and can be in-
cluded but there is always, according to Farley, a dimension of 
relating to others. Sexual feelings and acts is about reaching out to 
other persons, otherwise the act or feeling is not sexual. This in 
turn strengthens the importance of justice and respect for people’s 
autonomy and relationality. Justice is obtained when seven bottom-
lines requirements, such as mutuality, commitment and fruitfulness 
are fulfilled. With justice Farley holds a sexual norm that is ori-
ented towards the content of a relationship. This in turn makes her 
norm relevant for both same- and different sex relationships.  

A revealed love  
In contrast to both Cahill and Farley, Adrian Thatcher claims the 
importance of the Christian revelation. Experience might be of 
relevance but the central ethical as well as theological insights 
come through Christ. Thatcher argues for a passionate ethics, and 
the love which is revealed in Christ´s reconciliation on the cross. 
The self-sacrificing character of the love of Christ is and ought to 
be the norm of all human interference. This in turn make Thatcher 
stresses the communal character of human life. Of utmost impor-
tance is a life for others in community with others. Thatcher’s ethi-
cal theory should be characterized as communitarian. He is how-
ever critical toward trends within Christian ethics of stressing the 
importance of a particular Christian community. Instead he defends 
a Christian universalism, where the life and love of Christ is and 
should be available to everyone. The Christian community is in 
fact the whole human race.  

When it comes to issues of gender, he stresses an anti-
patriarchal ambition and the relevance of taking away expressions 
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of inequality. He claims the importance of social construction as 
well as the givenness of the body when it comes to defining gen-
der. According to Thatcher there is a true and essential sexuality 
revealed through Christ. It says that sexuality is an expression of 
human relationality and need for others. Thatcher makes a sharp 
distinction between the sexual acts that might result in reproduc-
tion and those which might not. The first scenario has to take place 
in a durable relationship, but not the second. This leads to the con-
clusion that sexuality can be morally justified outside of a relation-
ship.   

In his answer to the question of right relationship Thatcher in-
cludes aspects of Christian revelation and the anti-patriarchal 
agenda. This leads him to the conclusion that duration as well as 
equality is of great importance. Duration is of importance since it 
makes deepening of love possible. Equality is necessary for obtain-
ing durable relationships and also an inarticulate demand on inti-
mate relationships from people of today. A necessary tool for a 
right relationsship is the form of marriage, and this should be made 
available also for same-sex couples. But since it is not a reality, 
only a heterosexual couple can live up to a right relationship.  

A queer tradition 
Experience brings central insights to the theology of Mark Jordan. 
He explicitly uses his own life as a gay man in his discussion. But 
of equal importance is the Christian tradition and heritage. Jordan 
argues for a principle of interpretation influenced by the pragmatic 
tradition. The important question to ask is what might be usable 
today. This in turn goes with his overall theological and ethical 
ambition to search for God´s plan and will. When things work 
well, he says, it should be taken as a sign of God´s original plan.  

Besides a teleological normative theory, queer theory is of ut-
most importance in Jordan’s reflections. Jordan stresses and de-
fends the difference between feminist and queer theory. The focus 
in the later is sexuality and not gender equality, which according to 
Jordan is an issue for women. Instead of sex and gender Jordan, as 
well as Judith Butler, talk about characters as performative. To be a 
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person, not the least a sexual one, is to perform a character. The 
character is by definition inconstant.  

By using queer theory and the insights of Michel Foucault, Jor-
dan stresses the artefact of sexuality. Sexuality was invented in the 
19th century to control and normalize people’s sexual lives. There 
is no sexuality, Jordan claims. Instead he argues for eros – an inde-
pendent power creating desire and sexual pleasure. Eros remains 
present as long as there is change and mobility in people’s sexual 
lives. Jordan observes this by referring to the way human bodies 
work in sexual acts. When bodies do what they are structured to do 
they are signs of God´s intention with human life.   

This leads him to normative conclusions about sexual relation-
ships. A right relationship is first and foremost a relation open to 
what eros demands of changeable characters. In the concrete lives 
of people this means a willingness to follow desire and form a sex-
ual character according to that. Jordan deconstructs a Christian 
ideology of marriage in which husband and wife become eternal 
and unchangeable characters. No eros can survive and therefore 
Jordan ordains gay marriage as live-saving for Christian marriages. 
Eros is necessary for a right relationship. Besides eros Jordan 
stresses the importance of consciousness when it comes to distribu-
tion of power within a relation. Despite the deconstruction of the 
Christian marriage, Jordan is willing to defend the usefulness of 
matrimony for those who wish to have a durable relation. This last 
should be understood as a critical edge towards certain understand-
ings of intimate relationships among gay people. To be gay does 
not by necessity have to be an obstacle for those wishing to remain 
in an intimate relationship.  

The critical and constructive discussion 

Side by side 
What are the main similarities as well as differences between the 
analysed models? Lisa Cahill and Margaret Farley are united as 
Roman Catholic feminists. They both stress universal values and 



 273

experience as a central source to feminist insights. An important 
difference between them is the fact that Cahill makes a distinction 
between men and women, while Farley stresses the essential same-
ness. Adrian Thatcher and Mark Jordan relate to gender issues, but 
from two different perspectives. Jordan is most obviously making a 
stand when he defines feminism as issues for women. Thatcher 
works from an anti-patriarchal perspective, but connects it to 
communitarianism.  

When it comes to sexuality, Cahill stresses bodily facts as inevi-
table aspects, while Jordan argues for a radical social construction. 
According to Cahill and Thatcher there is a true sexuality, although 
they identify it differently. Farley denies the possibility to once and 
for all declare what sexuality is, but she maintains that sexuality 
has to do with relations. A true or essential sexuality is for Jordan a 
question of power over human sexual lives and is also the surest 
way to suffocate eros. Anyhow by eros Jordan makes certain 
claims about sexuality, which could be understood as essential. 
Cahill not only identifies what sexuality really is, she also claims 
that men and women are sexual in two different ways.  

In spite of obvious differences between Cahill and Jordan, they 
are united in teleological conclusions concerning right relation-
ships and they both argue for certain innate values in one’s sexual 
life. Both stress sexual pleasure, but Cahill adds reproduction and 
intimacy. Farley and Thatcher on the other hand work with uniniti-
ated norms. Farley argues out of a perspective of justice and 
Thatcher out of love in his passionate ethics. Central for both is a 
normative account of what characterizes a human being. Thatcher 
differs between reproductive sexual acts and those that are not. 
Cahill, as we have seen, claims a heterosexual ideal for human 
sexual lives.  

Problems and prospects 
The critical discussion is dependent on the formal criteria and the 
criteria related to the content. My first objection concerns particu-
larly the work of Lisa Cahill and the fact that she defends an essen-
tialist theory of gender. Not only that: she also makes claims on the 
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body and human nature in a timeless and situation less sense. Ac-
cording to the criterion relating to human experience I have reason 
to object to her corresponding claim. This objection also partly hits 
Margaret Farley’s and Mark Jordan’s argument based upon essen-
tialism and a body in a timeless sense. Farley argues for certain 
human characteristic in an essential mode and Jordan argues for a 
divine order possible to observe through bodily function. Neither 
of them acknowledges how culture creates assumptions of the body 
and a human being. Further on, I also raise objection to the kind of 
universalism defended by Cahill and Farley. A value or a norm is 
clearly contextual. Adrian Thatcher argues for a Christian univers-
alism and I have reason to oppose that as well. First of all he 
strives for an inter-religious dialogue but according to studies a 
Christian universalism is not a fruitful way if dialogue is to be  
obtained. My second objection towards the universalism in 
Thatcher’s work is again the context criterion.  

Neither Cahill nor Farley pays enough attention to their own 
context, tradition and theological outlook as opposed to what I 
argue for in the criterion of context. First of all they seem unaware 
of their own specific context and argue instead from a point of 
everywhere. Secondly, Farley refuses to suggest how to use the 
bible and the Christian tradition in Christian sexual ethics. This 
unfortunately leaves the Christian sources to her enemies.  

When it comes to sexuality both Thatcher and Cahill argue for 
sexuality in an essential form. I find the research done by Michel 
Foucault on the social and cultural construction of sexuality of 
utmost importance and because of this I object to essentialism. 
What is obvious in the analysed material is the fact that the four 
authors object to certain ideas and norms connected to sexuality. 
They thereby acknowledge the social, cultural and religious con-
struction of sexuality. Mark Jordan is the one most willing to pro-
claim a Foucauldian perspective on sexuality. Unfortunately his 
discussion on eros tends to slide towards essentialism. Eros to-
gether with change and mobility is the only way to pose a sexual 
desire.  

Both Cahill and Jordan argue teleologically for a given natural 
or divine order. By way of observing how the body functions they 
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know what is right and good. I object to the possibility of observ-
ing the body in a cultural neutral way. Instead the experience crite-
rion gives me reason to acknowledge how the body is constructed 
and understood differently due to a context. I object also to how 
Jordan talks about desire and sexual pleasure as though they ex-
isted outside of cultural and social norms.     

Farley on the other hand finds it necessary to leave the questions 
of what sexuality is and look for norms outside of human sexual 
life. I find that commendable. When it comes to the question of 
right relationships she is also very clear with the importance of 
arguing for a certain content rather than a certain form. Thatcher on 
the other hand is the one among the sexual ethicists most clearly 
stressing the form of the relationship. This becomes an obvious 
problem when he acknowledges that only heterosexual couples can 
obtain the norm for a right relation.  

Love and a strategic sexuality 
As was declared in the theoretical outlook, I defend an ethical and 
theological position based upon both reason and revelation. A 
normative sexual ethic must connect both to human experiences as 
well as to what is known of the divine revelation. In Sharon 
Welch’s work I find an important stress on starting from a certain 
situation and fields of issues and then moving towards Christian 
theology and tradition.  

In this study I rely on the work of Anthony Giddens on the 
transformation of intimacy. He shows important changes and new 
conditions for engaging in intimate relationships as sexual beings 
in what I consider a western context.  

The first question concerns an understanding of sexuality. There 
seems to be a connection between how sexuality is understood and 
what norms of a right relationship are defended. This is particularly 
problematic when there are assumptions of sexuality in an essential 
mode. What I instead suggest is a strategic understanding of sexu-
ality, with which I mean an understanding of sexuality out of stra-
tegic needs. The strategic understanding relates to essentialism in a 
weak sense, and is connected both to feminist theory and post-
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colonial theory. What is important is that an understanding of 
sexuality should be subordinated to a norm for a right relationship. 
This means that first of all it is important to argue for what is con-
sidered a right relationship and thereafter acknowledge what kind 
of assumptions of sexuality that will support the same norm.  

How then to argue for a right relationship? What to say about 
the context represented by Giddens’s work on intimacy in light of 
the Christian revelation? I propose that a person is understood as 
someone with authority and who is also responsible. This sugges-
tion is based both upon what experiences tell us about life in inti-
mate relationships but also upon central themes within Christian 
theology. I am not suggesting essential features of a human being 
as such, but a way to consider a person.  

What is important is to pay attention to and criticize social 
structures that prevent people from acting with authority and re-
sponsibility. That is first of all ideals and norms of men and 
women stressing the difference between the sexes and the necessity 
of supplementing each other. Such norms and ideals tend to con-
sider men as authoritarian and responsible, but not women. An-
other problem is the idea that there is a fundamental difference 
between same- and separate sex relationships. The same idea 
makes it more difficult for people in same-sex relations to remain 
with authority and responsibility.  

If a person should be considered as someone with authority and 
responsible: what then is a right relation? Among feminist sexual 
ethicists there is a stress on the importance of justice. I agree, even 
though justice is far from enough as an answer to my question. 
Instead I pay attention to the idea of love, not in a romantic and 
traditional sense, but as bell hooks suggests. hooks describes love 
not as something that strikes us, but as something we can chose as 
people with authority. She also underlines how love demands re-
sponsibility as well as hard work. When Margaret Farley suggests 
justice as a norm for intimate relationships, she lists seven re-
quirements. One of them I find of utmost interest, namely com-
mitment. Commitment is considered to be both emotional in-
volvement and an amount of obligation. To be committed in a rela-
tion, Farley writes, is to try to create a form of certainty in an un-
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sure situation. It is close to giving promises. Commitment as a 
norm for relationships is attractive. First of all, the norm supports a 
view of a person (both men and women) as authoritarian and re-
sponsible. Second the norm is clearly oriented towards the content 
of the relation and supports the idea of love given by bell hooks. 
Thirdly and connected to the former, the norm doesn´t separate 
same-sex from heterosexual relations.  

What to say about sexuality when the norm is commitment? Or 
how can sexuality be constructed so that commitment as a norm is 
supported? Again it is important not to separate male from female, 
and construct two distinct forms of sexuality. There are no reasons 
to emphasize the need of differences or supplementation in the 
sexual acts. Instead everyone in an intimate relationship can be and 
act with authority and responsibility. This means also that desire 
and, sexual pleasure might very well go together with people act-
ing responsible and with authority.  

When it comes to marriage I argue that it is possible to defend 
marriage also for same-sex love from a Lutheran understanding of 
marriage as a social order.  
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