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1. Inledning  

1.1 Ämne och motivering av ämne  

År 1994 efterlyser Nancy Frankenberry i tidskriften Hypatia feministiska religionsfilosofer. 

Hon förklarar att den feministiska teologin de senaste decennierna har utvecklats och att 

feministisk teori som uppmärksammat strukturer som kön, ras, klass påverkat det teologiska 

samtalet och utvecklat en egen disciplin. Religionsfilosofin däremot har inte blivit tillräckligt 

granskad av feministiska kritiker.1  

Tjugo år senare har den feministiska religionsfilosofin formats och utvecklats som en egen 

disciplin. Feministisk religionsvetenskaplig litteratur har författats och religionsfilosofin har 

blivit granskad och ifrågasatt av feministiska teorier. Den feministiska religionsfilosofins 

utmaningar är enligt Frankenberry att granska maktstrukturer och förtryck, söka efter alternativ 

visdom och undertryckt symbolik, och slutligen, med hennes egna ord, ”to risk new 

interpretations of the role(s) of religion(s) in the light of feminist politics”.2 

Den här uppsatsen är inspirerad av Frankenberrys utmaningar, och av de röster som i media 

och i andra sammanhang talar om religionens roll i samhället. För det sägs ofta nu att vår tid 

präglas av religiös mångfald, att religionen hörs och syns allt mer i samhället och att vi står 

inför nya utmaningar i och med den ökade mångfalden. Vi lever i en globaliserad värld, vi 

kommunicerar och rör oss snabbt över jordklotet. Människor flyr, flyttar och reser, vilket leder 

till nya möten mellan traditioner, religioner, kulturer, åsikter och synsätt.  

En debatt om religiös mångfald utgår i många fall från att det uppstått problem, att 

religionerna står i konflikt med varandra eller att religionen står i konflikt med det sekulära. 

Och nog innebär vår tids ökade religiösa mångfald nya utmaningar, våra synsätt och religiösa 

åskådningar skiljer sig åt och ändå ska vi leva nära varandra. Men var vi verkligen så homogena 

förr? Och tycker vi samma sak, har vi samma bild av Gud, bara för att vi tillhör samma religion? 

Feministisk religionsfilosofi ifrågasätter både uppfattningen om ett homogent förflutet och om 

homogena grupper i nutiden. För trots ett tidigare på många sätt likartat samhälle och en 

enhetlig religion har normer och strukturer påverkat och påverkar människors liv olika 

(exempelvis beroende på kön). Dessa normer och strukturer, menar feministisk 

religionsfilosofi, har betydelse för religion, för bilder av Gud och för synen på världen – och 

det måste religionsfilosofin ta hänsyn till när den talar om religiös mångfald.  

                                                           
1 Frankenberry, Nancy. ”Introduction: Prolegomenon to Future Feminist Philosophies of Religions”. Artikel i 

Hypatia – A Journal of Feminist Philosophy. Hypatia, Inc.  Edwardsville, Illinois 1994, s 1. 
2 Aa, s 13. 
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1.2 Syfte och frågeformulering 

Den här uppsatsens syfte är att således att undersöka mötet mellan feministisk religionsfilosofi 

och frågan om religiös mångfald.  

Religionsfilosofi är en filosofisk disciplin vars studieobjekt är religion. Feministisk 

religionsfilosofi innebär varken en specifik feministisk position eller en särskild filosofisk 

tradition (som exempelvis kontinental eller analytisk filosofi), utan omfattar en mångfald 

av positioner.3 Vad som istället kännetecknar feministisk religionsfilosofi är att den är 

 

[---] a philosophical discipline with religion as its object of study (making it a subdiscipline 

of philosophy of religion) that employs a feminist perspective and insights in its choice of 

material, philosophical problems, methods and theories (thus making it a feminist philosophy 

of religion).4 

 

Feministisk religionsfilosofi är som Frankenberry beskrev en relativt ny disciplin, som 

uppkommit långt senare än till exempel feministisk teologi. Publikationer inom feministisk 

religionsfilosofi har utkommit sedan 1990-talet och litteratur som identifierar sig som 

feministisk religionsfilosofisk litteratur ökar alltjämt. Enligt Encyclopedia of Sciences and 

Religion har litteratur av Pamela Sue Andersons och Grace Jantzens fått en status som klassiker 

inom den nya disciplinen.5 

På grund av deras inflytande och betydelse inom disciplinen feministisk religionsfilosofi har 

jag valt att låta den här uppsatsen fokusera på just Anderson och Jantzen. Uppsatsens 

frågeställning lyder därför: 

 

Vad kan en feministisk religionsfilosofi som tar sin utgångspunkt i Grace Jantzens och Pamela 

Sue Andersons religionsfilosofiska texter bidra med till det filosofiska samtalet om religiös 

mångfald? 

 

Det filosofiska samtalet om religiös mångfald representeras i den här uppsatsen av det 

filosofiska samtalets tredelade typologi som presenteras i Mikael Stenmark bok Religioner i 

konflikt – Relationen mellan kristen och muslimsk tro.6 I boken ger Stenmark en översikt av den 

                                                           
3 Appelros, Erica. ”Feminist Philosophy of Religion” i Runehov, Anne L. C. & Oviedo, Lluis (red.). 

Encyclopedia of Sciences and Religions. Springer, Dordrecht 2013, 855. 
4 Aa, s 855. 
5 Aa, s 855-857. 
6 Stenmark, Mikael. Religioner i konflikt – Relationen mellan kristen och muslimsk tro. Dialogos, Stockholm 

2012, s 12. 
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filosofiska debatten och typologins möjliga förhållningssätt till människor som tillhör andra 

religioner (än den egna) och dessa människor tro.  

För att besvara frågeställningen har jag använt mig av två analysfrågor: 

 

1. Hur kan en feministisk religionsfilosofi som tar sin utgångspunkt i Andersons och 

Jantzens texter se ut? 

2. Hur förhåller sig en feministisk religionsfilosofi som tar sin utgångspunkt i Andersons 

och Jantzens texter till typologin som präglar det filosofiska samtalet om religiös 

mångfald? 

 

1.3 Avgränsning och disposition 

Den här uppsatsen genomför ingen rimlighetsbedömning av Jantzens och Andersons texter. Det 

finns kritik av Anderson och Jantzen och av deras epistemologiska teorier, både från 

feministiskt och icke-feministiskt håll.7 Jag är medveten om att den här kritiken finns, men att 

göra en kritisk granskning av Anderson och Jantzen faller utanför den här uppsatsens ram. Min 

frågeställning handlar istället om hur en feministisk religionsfilosofi kan se ut om vi utgår från 

Andersons och Jantzens perspektiv. 

Jag är medveten om att Anderson och Jantzen skiljer sig åt i mycket. Den här uppsatsens 

frågeställning och ram fokuserar i huvudsak på det som är gemensamt för de båda 

religionsfilosoferna. Dock är deras olikhet en tillgång för uppsatsen och resultatet skulle inte 

blivit detsamma om enbart en av religionsfilosoferna hade studerats. Den feministiska 

religionsfilosofin innehåller flera olika inriktningar och områden, men vad som förenar de olika 

riktningarna är enligt Appelros: 

 

[---] the emphasis on difference, and that difference matters for how to do philosophy of religion, be 

it difference in gender, ethnicity, sexual orientation, religion, nationality, class or age. What also 

unites feminist philosophers of religion of different standings is an interest in topics such as the 

concept of God, rationality and epistemology, the human – divine relation and the relation between 

                                                           
7 Ett exempel på kritik från feministiskt religionsfilosofiskt håll är Sarah Coakley som i kapitlet ”Feminism and 

Analytic Philosophy of Religion” i The Oxford Handbook of Philosophy of Religion. (Wainwright, William J. 

(red.). Oxford University Press, New York 2005) analyserar Coakley Andersons och Jantzens kritik av analytisk 

religionsfilosofi.  

http://www.oxfordscholarship.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/0195138090.001.0001/acprof-9780195138092
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humans. The constructive contributions towards these topics are multifaceted, and the critical and 

deconstructive focus on traditional patriarchal models and presumptions is the same.8  

 

Den här uppsatsen är begränsad till angloamerikansk religionsfilosofi. Trots att feministisk 

religionsfilosofi inom den så kallade kontinentala filosofin inte går att borste från vid en 

översikt av feministisk religionsfilosofi, har jag genom min frågeställning och på grund av 

uppsatsens ringa omfattning valt att avgränsa uppsatsen till Anderson och Jantzen som tillhör 

en angloamerikansk religionsfilosofisk tradition. 

Stenmark skiljer i sin presentation av typologin på kunskapsmässig och frälsningsmässig 

exklusivism, inklusivism och pluralism. Mellan dessa inriktningar finns inga vattentäta skott, 

vilka antaganden en gör om världens beskaffenhet påverkar i sin tur föreställningarna om hur 

frälsningen går till. Jag har i denna uppsats i första hand valt att fokusera på den 

kunskapsmässiga inriktningen, på epistemologin, men det har visat sig vara omöjligt att bortse 

från frälsningens betydelse även i det resonemanget.  

Jag är medveten om att Stenmark presenterar en rationalitetsmodell som sedan ligger till 

grund för hur han förhåller sig till typologin. Att kritiskt granska denna rationalitetsmodell faller 

också det utanför den här uppsatsens ram då frågeställningen fokuserar på typologin som form 

och dess olika förhållningssätt. 

I huvuddelens första del presenteras Jantzens teori, i andra delen Andersons teori. I tredje 

delen svarar jag på den första analysfrågan utifrån både Jantzens och Andersons teorier. I 

huvuddelens fjärde del granskas den tredelade typologin av en feministisk religionsfilosofi 

(analysfråga 2) och slutligen, i den femte delen, svarar jag på uppsatsens huvudfrågeställning. 

Här presenteras vad en feministisk religionsfilosofi baserad på Anderson och Jantzen kan bidra 

med till det filosofiska samtalet om religiös mångfald.   

 

1.4 Metod – Innehållslig idéanalys och diskurskritik 

En vetenskaplig textanalys kan se ut på många olika sätt. Analysens utformning beror dels på 

objekttextens litterära form och dels på vilket syfte analysen har med sin undersökning.9  

Inom ett religionsvetenskapligt studium kan flera olika typer av texter studeras och för dessa 

lämpar sig olika analyser. Studerar vi till exempel en text som av troende betraktas som en helig 

                                                           
8 Appelros, Erica. ”Feminist Philosophy of Religion” i Runehov, Anne L. C. & Oviedo, Lluis (red.). 

Encyclopedia of Sciences and Religions, s 856. 
9 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion – Metoder för teologisk forskning. Studentlitteratur, Lund 2006. s 

213. 
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skrift lämpar sig en analys och studerar vi en text med systematiskt teologiskt innehåll blir 

analysen en annan.10 

Carl-Henric Grenholm redogör i boken Att förstå religion – Metoder för teologisk forskning 

för tre syften med en innehållslig idéanalys: 

 

Syftet med en sådan analys är för det första att beskriva och klargöra innehållet i en text. För det 

andra är syftet att klargöra textens logiska struktur. […] Syftet med en innehållslig idéanalys är för 

det tredje att ta ställning till om de utsagor som görs i texten är godtagbara och att pröva om 

budskapets innehåll är rimligt.11 

 

Grenholm förklara vidare att  

 

Den som genomför en sådan analys är intresserad av textens innehåll, exempelvis innebörden av de 

ståndpunkter som författaren till texten framför, det logiska sambandet mellan olika ståndpunkter 

som framförs i texten, och vilka argument författaren anför för dessa ståndpunkter.12  

 

Denna uppsats har varken heliga skrifter eller historiska källdokument som sitt objekt utan 

religionsfilosofiska texter. En analys vars primärmaterial är systematiskt bearbetade 

religionsfilosofiska texter bör alltså inte använda sig av en analys som är lämplig för exempelvis 

skönlitterära texter. Syftet med den här uppsatsen är för det första att undersöka idéerna i 

innehållet i de religionsfilosofiska texter som utgör primärmaterialet. Det är alltså författarnas 

ståndpunkter som vi finner i texterna som studeras och vidare vad dessa ståndpunkter innebär i 

mötet med det filosofiska samtalet om religiös mångfald. För denna uppgift lämpar sig sålunda 

en innehållslig idéanalys.  

En innehållslig idéanalys är dock inte tillräcklig för att kunna svara på frågeställningen, för 

uppsatsens kritiska analys lämpar sig istället en diskurskritik. I den kritiska analysen tillämpas 

Andersons och Jantzens teorier på det filosofiska samtalets typologi. I både Andersons och 

Jantzens tankar är begreppen diskurs och dekonstruktion centrala begrepp och en tillämpning 

av dessa begrepp och tankar blir därför oundvikligt. Diskurskritiken i den här uppsatsen innebär 

en kritisk granskning av typologins diskurs, av antaganden som typologin tar för självklara och 

hur typologin är formad. 

Viktig för en feministisk religionsfilosofi som tar sin utgångspunkt i Anderson och Jantzen 

är bell hooks kunskapsteori. hooks betonar vikten av att förstå relationen mellan kunskap och 

                                                           
10 Aa, s 199-200. 
11 Aa, s 213-214. 
12 Aa, s 213-214. 
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maktstrukturer. Hon menar att de som befinner sig i marginalen har en större helhetsförståelse 

av världen än de som befinner sig i centrum, eftersom de i marginalen både har insikt i sin egen 

situation och i den situation som de i centrum befinner sig i.13 Den här uppsatsens diskurskritik 

tar sin utgångspunkt sig i hooks förståelse av marginal och centrum i relation till kunskap. Detta 

resonemang fördjupas i uppsatsens teoridel under rubriken ”Feministisk teori och 

begreppsdefinitioner”. 

 

1.5 Material 

Uppsatsens primärmaterial och den litteratur som här får representera en feministisk 

religionsfilosofi är Pamela Sue Andersons böcker Re-visioning Gender in Philosophy of 

Religion och Grace Jantzens bok Becoming Divine: Towards a Feminist Philosophy of Religion. 

Andersons tidigare bok A Feminist Philosophy of Religion: the Rationality and Myths of 

Religious Belief har också använts, om än i mindre omfattning. 

För att bättre förstå primärmaterialet har litteratur om feministisk teori använts som 

sekundärmaterial. Denna litteratur är Lena Gemzöes bok Feminism, artikeln Intersektionalitet 

- ett användbart begrepp för genusforskningen av Nina Lykke och bell hooks bok From Margin 

to Center.  

Som representant för och för översikt av det filosofiska samtalet om religiös mångfald har 

Mikael Stenmarks bok Religioner i konflikt – Relationen mellan kristen och muslimsk tro 

använts. Skälen till att jag valt den här boken återkommer jag till i uppsatsens teoridel 1.6.2. 

Dessutom har jag tagit hjälp av avsnittet ”Feminist Philosophy of Religion” av Erica 

Appelros i Encyclopedia of Sciences and Religion. 

 

1.6 Teori 

1.6.1 Feministisk teori och begreppsdefinitioner  

Feministisk religionsfilosofi är, som tidigare nämnts, en relativt ny disciplin som hämtat 

inspiration och teori från flera olika discipliner och teorier. Feministisk teori har, inte oväntat, 

haft ett stort inflytande på den feministiska religionsfilosofins utveckling. För att en djupare 

förståelse av primärmaterialet ska vara möjlig utgår den här uppsatsen sålunda från feministisk 

teori. 

                                                           
13 hooks, bell. Feminist theory from margin to center. South End Press, Boston, Massachusetts 1984, s x. 
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Det viktigt att understryka att det inte finns en feminism eller feministisk teori, utan flera 

feminismer och således flera feministiska teorier.14 Lena Gemzöe ger i boken Feminism ett 

förslag på en definition för feminism, och hon kallar den för ordboksdefinitionen: 

 

En feminist är en person som anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att detta förhållande 

bör ändras.15 

 

Inom feministisk teori går det att skilja på dem som anser att könens natur utgår från en 

inneboende egenskap och dem som anser att kön är något som har skapats och skapas av sociala 

och historiska processer. Den första uppfattningen kan kallas för en essentialistiskt syn på kön 

och den andra uppfattningen för en konstruktivistisk syn.16 Materialet i den här uppsatsen utgår 

från en konstruktivistisk syn på kön.  

En brist hos ordboksdefinitionen är att den bara nämner kvinnor och män och den patriarkala 

strukturen. En postmodern feminism har utifrån kritik av detta utvecklat teori som omfattar fler 

strukturer än den som rör kategorierna kvinnor och män.17 För detta har begreppet 

”intersektionalitet” utvecklats och använts. Nina Lykke förklarar intersektionalitet så här: 

 

Begreppet har använts och används, inte minst inom nordamerikansk genus-, etnicitets- och 

sexualitetsforskning, för att beskriva en analys som innebär samverkan mellan olika samhälleliga 

maktasymmetrier, baserade på kategorier såsom genus, sexuell preferens, klass, profession, ålder, 

nationalitet etc.18  

 

Det är dock viktigt att vara medveten om att de olika strukturer som intersektionalitets-

begreppet berör inte kan skiljas åt och undersökas var för sig som enskilda företeelser. Istället 

rymmer intersektionalitetsbegreppet en medvetenhet om att alla maktaxlar och strukturer 

samverkar och skär genom varandra.19  

Den feministiska teori som den här uppsatsen utgår ifrån instämmer med Gemzöes 

ordboksdefinition, med ett intersektionellt perspektiv som tillägg. 

Jantzen och Anderson är båda påverkade av poststrukturalistisk feministisk teori. Centralt 

inom poststrukturalismen är dess kritik av den västerländska filosofitraditionens syn på förnuft, 

                                                           
14 Gemzöe, Lena. Feminism. Bilda Förlag, Stockholm 2012, s 12. 
15 Aa, s 13. 
16 Aa, s 49. 
17 Aa, s 137. 
18 Lykke, Nina. ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”. Artikel i Kvinnovetenskaplig 

tidskrift, vol 24, no 1. Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, Lund 2003, s 48. 
19 Aa, s 48. 
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sanning och objektivitet och centrala begrepp är diskurs och dekonstruktion. För att förstå 

Jantzens teorier är det viktigt att förstå dessa begrepp.  

Gemzöe förklarar diskurs som ”språkliga sammanhang inom vilka orden givits en viss 

betydelse”20. Poststrukturalismen är således intresserad av språket och dess funktioner. 

Dekonstruktion handlar om att kritiskt granska ords betydelser inom en viss diskurs.21 Det är 

omöjligt att ställa sig utanför språket, men det går att leta efter och hitta motsägelser och så 

kallade ”sprickor” i språket.22 Diskurskritiken innebär en kritisk granskning av diskursen, av 

det språkliga sammanhanget och betydelsen som begreppen får inom diskursen.  

Enligt Gemzöe förkastar poststrukturalismen alla försök till att finna en universell sanning 

eller en allomfattande teori som försöker förklara världen, samhället och dess historia. Det finns 

enligt poststrukturalisterna ingen objektiv sanning som gäller för alla och alltid. Erfarenheter 

och kontexter påverkar vår förståelse av världen och en diskurs är en typ av kontext. Foucault 

menar enligt Gemzöe att vilken diskurs som råder får konsekvenser, den rådande diskursen 

påverkar människor och har makt över vad som kan sägas och göras, och hur det kan sägas och 

göras. Makten finns överallt, men det är de politiska maktförhållandena i samhället som 

bestämmer vilken diskurs som ska dominera.23  

För mina syften är det viktigt att förstå betydelsen av den av Foucault inspirerade 

maktkritiken och en diskurskritik av det filosofiska samtalets tredelade typologi är ett 

betydelsefullt bidrag från feministisk religionsfilosofi.  

Feministisk teori kritiserar en traditionell syn på kunskap. Enligt Gemzöe har en traditionell 

och patriarkal vetenskap förklarat kunskap som det en får genom att beskriva verkligheten och 

hon skriver ”[---] en sann bild av världen får man genom att upptäcka saker som finns där ute i 

verkligheten och väntar på att bli funna”24. En feministisk teori motsäger sig inte denna 

förståelse av kunskap som beskrivning och förståelse av verkligheten, men den problematiserar 

själva processen genom att fråga vem som får kunskapen och hur.25  

På ett liknande sätt leder den poststrukturalistiska förståelsen av kontexter och diskurser till 

att subjektet uppmärksammas, vilket också har väsentlig betydelse för förståelsen av Jantzens 

och Andersons resonemang. Varje människa är ett subjekt som påverkas av sin kontext och sina 

                                                           
20 Gemzöe, Lena. Feminism, s 132. 
21 Aa, s 133. 
22 Hallberg, Peter. ”Dekonstruktion”, Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dekonstruktion och Carlshamre, Staffan. ”Jacques Derrida”, 

Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jacques-derrida  
23 Gemzöe, Lena. Feminism, s 132. 
24 Aa, s 128. 
25 Aa, s 128. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dekonstruktion
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jacques-derrida
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erfarenheter, och varje subjekt innebär en egen subjektivitet. En feministisk poststrukturalistisk 

kunskapsteori lägger sålunda stor vikt vid subjektet eftersom subjektets perspektiv har 

betydelse för kunskapen.26 Genom att kunskap framställts som neutral i många avseenden i den 

traditionella västerländska filosofin har det osynligt (vita) manliga subjektet fastställts som 

norm, vilket lett till att andra människors, icke-mäns, kunskap inte erkänts någon auktoritet. 

Kunskap är sålunda nära sammanflätad med makt.27   

Både Andersons och Jantzens teorier är inspirerade av bell hooks kunskapsteori. hooks 

skriver i inledningen till From Margin to Center att feministisk teori har utvecklats av 

priviligierade kvinnor som lever i centrum och vars perspektiv inte inkluderar de kvinnor och 

män som lever i marginalen. På grund av detta saknar feministiskt teori en helhetsbild och för 

att få den helhetsbilden måste teorin komma från individer som har erfarenhet av både marginal 

och centrum.28 Anderson och Jantzen tar fasta på denna teori om marginal och centrum. För 

Anderson och Jantzen handlar det dock om marginal och centrum generellt, i ett intersektionellt 

perspektiv, och inte enbart om kvinnor som lever i marginalen eller i centrum.  

hooks betonar betydelsen av erfarenheter för att skapa kunskap och att erfarenheten skiljer 

sig åt mellan människor i olika positioner, beroende på var positionen befinner sig i relation till 

makten. Svarta kvinnor i USA, utan någon ”annan” att förtrycka (vita kvinnor förtrycker svarta 

män, svarta män förtrycker svarta kvinnor) har särskild erfarenhet som resulterar i ett alternativt 

sätt att se världen, ett sätt som skiljer sig från de människor som har en viss (om än relativt) 

privilegierad ställning.29  

Trots att Anderson och Jantzen delvis har olika teoretiska utgångspunkter har de mycket 

gemensamt. Genomgående finns en maktkritik, i exempelvis diskurskritiken och i hooks 

kunskapsteori. Dessutom betonar de båda erfarenheternas betydelse för kunskapen och vikten 

att ta hänsyn till fler erfarenheter än den privilegierades erfarenheter. Mångfalden i 

erfarenheterna betraktar de inte som ett problem utan som en kreativ möjlighet för skapandet 

av en feministisk religionsfilosofis alla aspekter. För både Anderson och Jantzen är en alternativ 

epistemologi en viktig del av en feministisk religionsfilosofi.  

 

 

  

                                                           
26 Aa, s 138. 
27 Aa, s 120-128. 
28 hooks, bell. Feminist theory from margin to center. South End Press, Boston, Massachusetts 1984, s x. 
29 Aa, s 15. 
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1.6.2 Typologin: exklusivism, inklusivism och pluralism 

Som företrädare för det filosofiska samtalet om religiös mångfald har jag valt Mikael Stenmarks 

presentation av det filosofiska samtalets typologi i frågan om religiös mångfald och dess olika 

ståndpunkter. I boken Religioner i konflikt – Relationen mellan kristen och muslimsk tro ger 

Stenmark en översikt av det filosofiska samtalet om religiös mångfald och de möjliga 

förhållningssätt och begrepp som figurerar i debatten. Jag har valt Stenmarks bok av praktiska 

skäl, för det första för att han åtminstone delvis i sin översikt ställer sig utanför debatten30 och 

för det andra för att hans syfte med boken att ge just en översikt. Han skriver att syftet med 

boken är att 

 

[---] helt enkelt filosofiskt reflektera över vad det kan innebära – i en situation som präglas av religiös 

mångfald – att ta ansvar för sin religiösa tro och för vad vi tänker om andra religioner.31  

 

Dagens situation innebär enligt Stenmark en mycket större mångfald av och påtagligare 

närvaro av olika tros- och värderingssystem än tidigare. Denna mångfald innebär i sin tur att 

individen blir tvungen att förhålla sig till människor med en annan tro och andra värderingar. 

Stenmarks frågeställning i boken lyder: 

 

Vad ska jag göra när jag upptäcker att ett stort antal människor inte accepterar några av mina mest 

grundläggande övertygelser, till exempel mina religiösa övertygelser? Vad innebär det att inta en 

”rationell hållning” i en sådan situation?32 

 

Centralt för Stenmarks frågeställning är hur individen ska förhålla sig till innehållet i den 

andras religiösa övertygelser. Dessutom är det av yttersta vikt för individen att förhålla sig 

rationellt – både till de egna religiösa övertygelserna och till den andras.  

Tilläggas bör också att Stenmark skiljer på – och menar att en bör skilja på – interreligiösa 

och intrareligiösa skillnader. I boken Religioner i konflikt fokuserar Stenmark på interreligiösa 

skillnader, men hävdar att delar av resonemanget även skulle kunna gälla för intrareligiösa 

skillnader.33 Boken koncentrerar sig i första hand på muslimsk och kristen tro.  

                                                           
30 Stenmark framhåller vissa av förhållningssätten som mer rationellt försvarbara. 
31 Stenmark, Mikael. Religioner i konflikt – Relationen mellan kristen och muslimsk tro. Dialogos, Stockholm 

2012, s 12. 
32 Aa, s 12. 
33 Aa, s 19. 
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Stenmark skiljer på tre sätt som en religion kan anses vara ”rätt”: rätt gällande trosinnehåll, 

rätt etiska riktlinjer eller rätt praktik.34 Vad gäller trosinnehåll skiljer Stenmark också på rätt 

kunskapsmässigt och rätt frälsningsmässigt.35  

När en individ möter en annan människas religiösa tro finns det enligt Stenmark sex olika 

förhållningssätt som individen kan välja: 

 

Efter möte med en annan människas religiösa tro kan jag välja: 

1. att överge min egen religion och ersätta den med den andres religion, 

2. att inte omfatta någon religion alls, 

3. att hålla fast vid min egen religion och anse att den är den enda rätta, 

4. att hålla fast vid min egen religion och anse att den är mer rätt än den andres religion, 

5. att anse att båda religionerna är lika rätta men av olika skäl ändå hålla fast vid min 

egen religion, eller 

6. att (tills vidare) avstå från att ta ställning till vilket av ovanstående nämnda fem 

alternativ jag ska omfatta.36 

 

Efter noggranna undersökningar avfärdar Stenmark hälften av förhållningssätten. Kvar återstår 

förhållningssätten 3, 4 och 5 – vilka kan kallas exklusivism, inklusivism och pluralism. Dessa 

är de tre förhållningssätt – den tredelade typologi – som den här uppsatsen kommer att förhålla 

sig till.  

Det första av dessa tre är det förhållningssätt som Stenmark kallar för ”en-är-rätt-synsättet”. 

Detta synsätt kallas ofta exklusivism, men Stenmark vill med sin benämning vara tydlig med 

vilken ståndpunkt han menar och att det går att tolka exklusivism på flera sätt.37 I 

fortsättningen/uppsatsen kommer jag att kalla den här ståndpunkten exklusivism (och på samma 

sätt använda begreppen inklusivism och pluralism för följande ståndpunkter), men jag vill 

förtydliga att jag är medveten om att denna förståelse av ett exklusivistiskt förhållningssätt är 

Stenmarks och ingen universell förståelse. 

Det exklusivistiska förhållningssättet innebär att en avvisar andra religioners 

sanningsanspråk och/eller förmåga att nå frälsning. Den egna religionens trosföreställningar är 

sanna och andra religioners trosföreställningar är falska och/eller det är bara den egna religionen 

                                                           
34 Aa, s 24. 
35 Aa, s 31. 
36 Aa, s 17-18. 
37 Aa, s 46. 
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som erbjuder rätt väg till frälsning. Det finns olika grader av exklusivism, men genomgående 

är den egna religionens auktoritet.38  

Det inklusivistiska förhållningssättet kallar Stenmark ”en-är-mer-rätt-synsättet” och innebär 

att en eller flera andra religioner än den egna har sanna trosföreställningar och/eller erbjuder en 

väg till frälsning, men att den egna religionen innehåller fler sanna trosföreställningar och/eller 

erbjuder en effektivare frälsningsväg.39  

Det pluralistiska förhållningssättet kallar Stenmark ”alla-är-lika-rätt-synsättet” och innebär 

att alla, många (exempelvis alla världsreligioner) eller åtminstone en annan religion har lika 

sanna trosföreställningar och/eller erbjuder en lika effektiv väg till frälsning som den egna 

religionen.40 

Avslutningsvis betonar Stenmark att graden av trosvisshet för den religiösa 

uppfattningen/åsikten påverkar hur individen behandlar andra människor och att möjligheten 

till religionsdialog påverkas av huruvida inklusivismen eller exklusivismen är öppen eller 

stängd för möjligheten att det kan finnas religiösa sanningar i andra religioner som ännu inte är 

kända för den egna religionen.41 

 

2. Forskningsläge  

Vid sökning i databasen Philosopher’s Index fanns inte mycket att hitta inom området 

feministisk religionsfilosofi och religiös mångfald. Vid användning av sökorden ”feminist 

philosophy of religion” AND ”religious diversity” blev sökresultatet noll träffar. Sökning utan 

citationstecken med samma sökord resulterade i tre träffar, men dessa behandlade för den här 

uppsatsen inte aktuella ämnen. Det närmaste som gick att hitta som berörde ämnena feministisk 

religionsfilosofi och religiös mångfald var snarare feministisk systematisk teologi än 

religionsfilosofi. Sökningar av tidigare forskning om religiös mångfald och Jantzen respektive 

Anderson resulterade i en träff på en artikel som Jantzen själv författat. Denna uppsats arbetar 

sålunda i ett tomrum som det förhoppningsvis kommer att forskas inom i framtiden. 

Däremot gick det att hitta ett antal (om än fortfarande få) artiklar skrivna om Andersons och 

Jantzens teorier om epistemologi, vilket i högsta grad är relevant för min uppsats, då Andersons 

och Jantzens epistemologiska teorier är centrala för ett feministiskt religionsfilosofiskt bidrag 

till det filosofiska samtalet om religiös mångfald. Anderson hävdar (och börjar skissa på ett 

                                                           
38 Aa, s 50-58. 
39 Aa, s 82-87. 
40 Aa, s 110-116. 
41 Aa, s 180-181. 
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förslag) i sitt sista kapitel i boken Re-visioning Gender in Philosophy of Religion att ett 

feministiskt perspektiv kan erbjuda något nytt till förståelsen och tänkandet kring religiös 

mångfald. Hon skriver: 

 

Can a feminist perspective be inclusivist, exclusivist, pluralist or something else? A feminist 

perspective could force a defender of the truth of religious diversity to consider a different set of 

epistemic norms; that is, to make sense of the diversity of religions, while also uncovering a politics 

that is both for women and against the degrading of myths of gender embedded in the systems of 

religious belief most resistant to change and self-criticism.42  

 

Andersons fokuserar på epistemologiska normer, liksom Jantzens poststrukturalistiska teori 

om epistemologi är en viktig del av Jantzens feministiska religionsfilosofi. På grund av detta är 

det sålunda relevant att presentera en forskningsöversikt över Andersons och Jantzens 

epistemologi. 

Elizabeth D. Burns skriver i sin artikel “Is There a Distinctively Feminist Philosophy of 

Religion?” i tidskriften Philosophy Compass om Anderson och Jantzens epistemologi. Burns 

frågar sig om det alls finns en feministisk epistemologi och religionsfilosofi och huruvida 

Jantzen och Andersons förståelse av den traditionella religionsfilosofin som enbart maskulin 

stämmer. Dessutom argumenterar Burns för att Jantzens och Andersons ståndpunkter inte är så 

olika som det påstås. Burns redogör i artikeln för Andersons uppfattning om att det finns tre 

feministiska epistemologier och vidare presenterar hon fyra motargument mot Jantzens 

poststrukturalistiska epistemologi.43 

Burns artikel är en relevant del av det aktuella forskningsläget då hon undersöker och 

kritiserar den feministiska epistemologi som utgör den här uppsatsens primärmaterial.  

I artikeln “The Imperceptible Work of God: Pamela Sue Anderson's Re-visioning Gender in 

Philosophy of Religion: Reason, Love and Epistemic Locatedness” svarar Steven Shakespeare 

på några av Andersons tankar och vad dessa tankar har för konsekvens för förståelsen av 

rationalitet. Shakespeare argumenterar också han för att Andersons och Jantzens tankar inte är 

så olika som det kan verka vid första anblick.44  

Den här uppsatsen tar fasta på Burns och Shakespeares argumentation för att Jantzens och 

Andersons epistemologiska ståndpunkter liknar varandra. Burns och Shakespeares kritik av 

                                                           
42 Anderson, Pamela Sue. Re-visioning Gender in Philosophy of Religion. Ashgate, Farnham 2012, s 219. 
43  Burns, Elizabeth D. ”Is There a Distinctively Feminist Philosophy of Religion?” i Philosophical Compass, s 

422–423. 
44 Shakespeare, Stephen. ”The Imperceptible Work of God: Pamela Sue Anderson's Re-visioning Gender in 

Philosophy of Religion: Reason, Love and Epistemic Locatedness”. i Sophia, s 193. 
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dessa epistemologiska ståndpunkter, liksom de artiklar vars huvudsyfte är att kritisera 

Andersons och Jantzens teorier, är inte relevant för den här uppsatsen och lämnas sålunda 

därhän. 

I boken Grace Jantzen – Redeeming the Present, redigerad av Elain L. Graham presenteras 

en gedigen översikt över Jantzens arbete och ämnesområden. En stor del av bokens innehåll 

faller utanför den här uppsatsens ram, men de delar som diskuterar och redogör för Jantzens 

teorier om transcendens och om religionsfilosofins uppdrag har varit värdefulla för den här 

uppsatsens i form av en introduktion till Jantzens tankar.45 

Den här uppsatsens syfte och frågeställning begränsar sig till en feministisk religionsfilosofis 

bidrag till det filosofiska samtalet om religiös mångfald och koncentrerar sig inte på det 

filosofiska samtalets typologi, dess utformning eller framväxt. En forskningsöversikt över det 

filosofiska samtalets typologi, om exklusivism, inklusivism och pluralism, är således inte 

relevant här.  

 

3. En feministisk religionsfilosofi 

3.1 Jantzen 

 

What would a feminist philosophy of religion look like? Why would there be such a thing – what 

would be its aim? What would be its topics and problematic? Who could construct it, and from what 

subject-position? How would the boundaries of the discipline have to be revised? What strategies 

could be used?46  

 

Grace Jantzen inleder boken Becoming Divine (1999) med frågorna ovan. Hennes syfte med 

boken är att närma sig svar på dessa frågor och att på så sätt börja utveckla en egen feministisk 

religionsfilosofi. Hon är nog med att betona att det inte handlar om att hitta den feministiska 

religionsfilosofin utan att det finns – och kommer att finnas – flera. Jantzens försök handlar om 

en feministisk religionsfilosofi.47  

Till min hjälp för att reda ut hur en feministisk religionsfilosofi bör eller kan se ut enligt 

Jantzen använder jag mig av ett par av hennes inledande frågor.  

                                                           
45 Graham, Elaine L. (red). Grace Jantzen – Redeeming the Present. Ashgate, Farnham 2009. 
46 Jantzen, Grace. Becoming Divine: Towards a Feminist Philosophy of Religion. Indiana University Press, 

Bloomington, Indiana 1999, s 1. 
47 Aa, s 2. 
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För det första, frågar sig alltså Jantzen varför en feministisk religionsfilosofi behövs och för 

att förstå detta tar hon hjälp av kritiken mot den traditionella religionsfilosofin.48 Det finns 

enligt henne problem med den traditionella angloamerikanska religionsfilosofin. Jantzen menar 

att samtida (här slutet på 90-talet) angloamerikansk religionsfilosofi i första hand sysslar med 

trosföreställningar om det gudomliga och det transcendenta, och filosoferar kring huruvida 

dessa trosföreställningar kan bli bekräftade. Bekräftade innebär i det här fallet att 

trosföreställningen i fråga är ”conceptually coherent and at least probably true”.49 Det anses 

vara av avgörande att inneha korrekta trosföreställningar om Gud och om andra religiösa 

trosföreställningar om liv och död, mirakel och uppenbarelser.50  

Jantzen ställer sig kritisk till detta, hon menar att ett ensidigt fokus på trosföreställningar och 

dess eventuella sanningshalt resulterar i att religion betraktas som enbart bestående av en viss 

typ av trosföreställningar.51 Religioners sanningsanspråk blir dessutom betraktade som det mest 

väsentliga i en religion och för de troende. Om du tror rätt är det gott och du blir fri. Om du 

däremot tror fel är du vidskeplig. Trosföreställningen om Guds existens blir högst väsentlig 

också för att den får konsekvenser inte bara för det här livet, utan också för nästa.52 Jantzen 

betonar den protestantiska traditionens fokus genom historien på rätt tro: om du tror blir du 

frälst och kommer till himlen, men om du inte tror kommer du till helvetet. Religionsfilosofens 

uppgift och moraliska skyldighet i den här traditionen blir således att reda ut dessa olika 

sanningsanspråk för att kunna hjälpa människor att tro rätt.53  

Jantzen menar däremot att sådana trosföreställningar mer har att göra med var på jorden, i 

vilken kontext, vi föds än med moraliska och rationella val.54 Jantzen ifrågasätter också 

rationalitetens enligt henne oproportionerligt stora roll. Hon menar att enligt den samtida 

angloamerikanska religionsfilosofin är det inte frågan om Gud finns eller trosföreställningen 

som påstår att Gud finns som får störst betydelse, utan huruvida det kan anses rationellt att 

inneha en viss trosföreställning.55  

Jantzen kritiserar även den traditionella religionsfilosofin för att den lämnat subjektet 

oproblematiserat, vilket leder oss in på den feministiska religionsfilosofins uppgifter.56 För 

Jantzen har det gudomliga och att bli gudomlig ett nära samband med subjektet. Att bli 

                                                           
48 Aa, s 7. 
49 Aa, s 19-20. 
50 Aa, s 20. 
51 Aa, s 20. 
52 Aa, s 79. 
53 Aa, s 20-21. 
54 Aa, s 21. 
55 Aa, s 79. 
56 Aa, s 27. 
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gudomlig eller helig (”becoming divine”) innebär enligt henne att göra det gudomliga verkligt 

i våra individuella och gemensamma liv (en immanent gudomlighet), vilket i sin tur innebär att 

agera som subjekt.57 På det följer vikten av att problematisera subjektet och denna 

problematiserande undersökning borde enligt Jantzen vara en självklarhet för religionsfilosofin. 

Trots det har den traditionella religionsfilosofin behandlat subjektet som ett oproblematiskt 

autonomt ego och som en mindre version av Gud – en Gud som i sin tur har samma egenskaper 

som en rationell man, men till skillnad från den begränsade mannen är oändlig.58  

För att kunna förstå Jantzens fortsatta resonemang krävs först ett försök till utredning av vad 

Jantzen menar med subjekt. Feministisk och postmodern teori som Jantzen är inspirerad av har 

kritiserat uppfattningen om att det skulle finnas en universell mänsklig natur. Varje människa 

är ett subjekt och varje subjekt är könat och påverkat av flera olika strukturer.59 Jantzen menar 

att livet redan från start är materialiserat, vi kommer inte ifrån kön och genus. Livet börjar med 

födelsen och födelsen är kroppslig.60  

Den här bilden av subjekt säger att alla människor är subjekt. Vad Jantzen menar med subjekt 

handlar dock om att också vara ett subjekt i samhället, i relation till de normer som finns.61 Hon 

utgår i mycket från Luce Irigarays psykoanalytiska teorier62 och ett viktigt resultat av 

inspirationen från psykoanalytisk teori menar Jantzen är att vi inte föds ”färdiga”, utan vi blir 

till, utvecklas och når en personlighet. I den här processen formas vi i förhållande till samhällets 

normer, för vilka religion traditionellt sett haft en stor betydelse och vilka i det moderna 

västerländska samhället är heterosexuella och maskulina normer. I den här diskursen där 

maskulinitet och heterosexualitet innehar makten hävdar Jantzen att subjektet alltid betraktats 

vara lika med en man. Jantzen efterlyser här ett kvinnligt subjekt och hon frågar: kan kvinnor 

vara subjekt och hur kan kvinnor i så fall bli subjekt?63  

Här går att ana en önskan om hur ett subjekt i Jantzens ögon skulle kunna se ut. Jantzen 

uttrycker en önskan om att kvinnor ska kunna vara subjekt som kvinnor, subjekt i egenskap av 

sig själva, och inte i relation till den manliga normen.64 Jag förstår Jantzens önskan som en 

önskan att vara fri från normer som begränsar ens utrymme och handlingsfrihet. Subjektiviteten 

kan i relation till detta förstås som möjligheten och förmågan att agera, att vara agent och ha 

                                                           
57 Aa, s 27. 
58 Aa, s 27. 
59 Gemzöe, Lena. Feminism. s 138. 
60 Jantzen, Grace. Becoming Divine: Towards a Feminist Philosophy of Religion. s 141-144. 
61 Aa, s 9. 
62 Irigarays teorier är inte i sig själva relevanta för den här uppsatsen och kommer därför inte att redovisas här.  

Begreppet ”becoming divine” är dock centralt för förståelsen av Jantzens epistemologiska resonemang. 
63 Jantzen, Grace. Becoming Divine: Towards a Feminist Philosophy of Religion. s 8-9. 
64 Aa, s 9. 
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makt och utrymme att röra sig i samhället utan att antingen ständigt motarbetas eller behöva 

anpassa sig till normen. Den möjligheten har nu bara den (mannen) som innehar normens makt, 

som är normen i samhället. Jantzen resonemang kretsar kring avsaknaden av ett kvinnligt 

subjekt och inte ett icke-normativt subjekt, vilket väcker frågan om hur ett kvinnligt subjekt 

kan se ut och vad det är för kvinnliga attribut som det nuvarande subjektet saknar. Detta får 

dock inte förstås som ett dualistiskt tänkande, med ett kvinnligt subjekt som motsats till ett 

manligt. Jantzen tydliggör detta i kapitlet ”Women’s experience”, vilket jag återkommer till. 

Grundläggande är Jantzens förståelse av mångfald och hennes intersektionella perspektiv. 

För att kunna svara på frågan om ett kvinnligt subjekt är möjligt är det enligt Jantzen viktigt 

att förstå symbolikens roll för subjektiviteten. Symboliken innebär i det här fallet  

 

[---] all of language as well as non-linguistic forms such as music and art and ritual, and in fact can 

be used to designate the broad conceptual patterns of society.65 

 

Enligt Gemzöes förklaring av diskurs – ”språkliga sammanhang inom vilka orden givits en 

viss betydelse”66 – skulle symboliken i Jantzens resonemang kunna förstås som diskurs. 

Diskursen påverkar vad som är möjligt att säga och göra, den upprätthåller och skapar 

maktstrukturer.67 Eftersom diskursen är och formas av språkliga sammanhang finns också 

föreställningar om subjektet i språket. Enligt Jantzen kan en kvinna nu bara vara subjekt och 

befinna sig inne i språket om hon blir maskulin, godtar och upprätthåller maskulina strukturer.68  

 

If becoming a subject means entry into language, and if language is always already masculine, then, 

as we have seen, a woman could achieve subjectivity, if at all, only to the extent that she became 

masculinized, entered into masculinist structures of rationality and discourse and did not rock the 

boat.69  

 

Här handlar subjektiviteten om att tala, att kunna tala, tala sitt ”eget” språk och inte på 

normens villkor.  

I språket finns dock inte bara föreställningar om subjektet utan också föreställningar om 

Gud. Enligt Jantzen är den maskulina symboliken understödd av föreställningar av Gud – av 

Gud som gudomlig fader, Gud som är Ordet, och Gud som är evig, okroppslig, allsmäktig och 

                                                           
65 Aa, s 10. 
66 Gemzöe, Lena. Feminism. s 132. 
67 Aa, s 132. 
68 Jantzen, Grace. Becoming Divine: Towards a Feminist Philosophy of Religion. s 11. 
69 Aa, s 11. 
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allvetande. Den här symboliken är så djupt rotad i samhället och människors medvetande att 

till och med ateisten förhåller sig till en manlig Gud (den Gud som ateisten förnekar är den nyss 

beskrivna guden). Diskursen säger alltså att oavsett om det finns en Gud eller inte innebär Gud 

föreställningen om en okroppslig (men manlig), icke-materiell makt och rationalitet.70  

För att en kvinna ska kunna bli subjekt – subjekt som kvinna och inte genom en maskulin 

position – behövs sålunda en förändring i själva symboliken. Diskursen måste förändras. Men, 

om kvinno-subjektet ännu inte existerar, hur ska en symbolik kunna skapas? 71 Detta 

återkommer jag till när jag redogör för Jantzens förslag till strategier för den feministiska 

religionsfilosofin. 

Jantzen frågar innan dess vem som kan konstruera en feministisk religionsfilosofi, vilken 

subjektposition som ska vara utgångspunkt. Jantzen konstaterar att det finns en mångfald i 

kvinnors erfarenhet – liksom en mångfald i erfarenhet vad gäller alla människor.  

Genom att visa på kvinnors erfarenhet och hur den skiljer sig från det osynliga manliga 

subjektets erfarenheter undermineras föreställningen om ett universellt, neutralt och objektivt 

subjekt. Det finns uppenbarligen fler perspektiv än ett. Genom att synliggöra det manliga 

subjektet synliggörs också den patriarkala hegemonin. Dock är kvinnors erfarenheter på intet 

sätt homogena enligt Jantzen. Vissa feminister har argumenterat för en särskild typ av kvinnlig 

kunskap som är baserad på kvinnors erfarenhet, medan andra har visat på risken med att 

generalisera – och reproducera upplysningens ideal av ett universellt subjekt – och sålunda 

blunda för skillnader och hierarkier inom gruppen kvinnor.72 Erfarenheter och subjektpositioner 

är formade av materiella och diskursiva kontexter och på det följer att varken erfarenheter eller 

subjektspositioner kan vara enhetliga.73  

När feminister hänvisar till kvinnlig erfarenhet eller kvinnors erfarenhet som källa eller 

kriterium för religiös symbolik måste de alltså vara mycket försiktiga och måste alltid ställa 

frågan: vems erfarenhet hänvisas det till, vilka kvinnors?74 Jantzen förespråkar en 

intersektionalitetsteori och skriver om maktaxlar som skär genom varandra. Genom att 

identifiera de olika axlarna är det möjligt att röra sig bort från teorier som delar in kvinnor i 

skilda grupper där olika förtryck tros vara helt skilda från varandra. På det sättet blir det också 

möjligt att se förtryckta män och sluta leta efter den mest förtryckta positionen. Mångfalden av 
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kvinnors erfarenhet kan bli synlig, samtidigt som risken att tala om den ”essentiella kvinnan” 

minimaliseras.75  

Jantzen hänvisar också till hooks teori om marginalen och centrum. Den som lever i 

marginalen under förtryck tvingas utveckla en förståelse inte bara för sin egen position utan 

också för dem som dominerar, en förståelse som hooks kallar en ”oppositional world-view”.76 

Mångfald innebär sålunda möjligheter och mer kunskap och kan enligt Jantzen vara en källa till 

kreativitet.77  

Till sist frågar sig Jantzen vilka strategier som kan användas av en feministisk 

religionsfilosofi. För att kunna genomföra den tidigare diskuterade förändringen i symboliken 

som är nödvändig för att ett kvinnligt subjekt ska kunna bli verklighet förespråkar Jantzen en 

dekonstruktiv strategi. Dekonstruktionen innebär här att använda sig av en så kallad ”dubbel 

läsning”, inspirerad av Derrida och Irigaray. Den dubbla läsningen beskriver Jantzen som ett 

metodologiskt verktyg för att förändra symbolikens grund och innebär (enkelt uttryckt) att läsa 

originaltexter och i dessa finna nya alternativ.78 En dubbel läsning kan också innebära att vara 

uppmärksam dels på det som står i texten och dels på det som lämnats ute, det som inte står.79 

Metoden handlar sålunda inte om att uppfinna något helt nytt, utan om att hitta nya alternativ, 

nya möjligheter.  

Den dekonstruktiva metoden är beroende av subjektposition och intersektionalitetsteori. När 

kreativa alternativ ska utvecklas – varifrån ska dessa alternativ komma? Vems erfarenheter ska 

ligga till grund för dem?80 Här är den intersektionella teorin grundläggande.  

För det andra förespråkar Jantzen vad hon kallar en ”feminist imaginary”, en feministisk 

fantasi eller föreställningsförmåga. Hon skriver: 

 

I wish to suggest that much would be gained for the strong claims for women’s experience made by 

feminist theologians if, instead of thinking in terms of the trajectory of beliefs, we were to consider 

women’s experience as a resource and grounding for desire and imagination in the development of 

a feminist religious symbolic. In this way, rather than serving as an empirical foundation of religious 

truths, women’s experience offers transformative suggestions for the religious imaginary and the 

development of the women subject.81  
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Kvinnors erfarenhet kan vara en källa till en förändrad symbolik som kan tala om ett 

kvinnligt subjekt, vilket i sin tur enligt Jantzen leder till att ett kvinnligt subjekt kan bli en 

verklighet. Diskursen kan förändras. Genom att använda den stora mångfald som följer på ett 

intersektionellt perspektiv kommer symboliken också att innefatta stor mångfald.82 Det kommer 

inte längre i symboliken finnas bara ett manligt subjekt eller bara en maskulin föreställning om 

Gud. 

Ett exempel på feministisk föreställningsförmåga skulle kunna vara synen på död och liv. 

Jantzen kritiserar den traditionella angloamerikanska religionsfilosofin för att vara alltför 

fokuserad på transcendens och död. Genom att använda sig av feministisk föreställnings-

förmåga kan vi förändra synsättet och symboliken. Istället för att fokusera på att livet slutar 

med död och lägga vikt på vad som händer efter döden kan vi fokusera på födelsen och livet. 

Det traditionella gudsbegreppet är exempelvis direkt kopplat till uppfattningen att bara den 

oändliga kan vara helig eller gudomlig. En sådan gud blir alltså tillbedd just för sin oändlighet 

för en ändlig gud skulle inte vara värdig tillbedjan. Gudens oändlighet innebär också att hen är 

annorlunda människor som är ändliga. Gud definieras alltså genom sin kontrast från oss och 

samtidigt som det ideal som vi ska tillbe, idealet för gudomlighet. Denna föreställning föder 

symbolik som kretsar kring döden, eftersom det bara är genom döden som den ändliga 

människan kan bli av med sin kropp och förhoppningsvis bli lik Gud.  Jantzen menar att en 

feministisk religionsfilosofi istället måste förespråka en acceptans av ändlighet, att det finns 

gränser för oss, för jorden och för det gudomliga, och att ändlighet inte behöver vara likställt 

med något ont.83  

Strategin om feministisk fantasi handlar sålunda om att skifta synsätt, att kreativt och genom 

en mångfald av erfarenheter skapa nya föreställningar om Gud, om relationer mellan Gud och 

människa liksom relationer mellan människor. 

 

3.2 Anderson 

I slutet av boken Re-visioning Gender in Philosophy of Religion skissar Pamela Sue Anderson 

på ett förslag till vad en feministisk religionsfilosofi kan bidra med i tänkandet kring religiös 

mångfald. Hon skriver: 

 

A feminist perspective could force a defender of the truth of religious diversity to consider a different 

set of epistemic norms; that is, to make sense of the diversity of religions, while also uncovering a 
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politics that is both for women and against the degrading of myths of gender embedded in the 

systems of religious belief most resistant to change and self-criticism.84  

 

Enligt Anderson kan alltså ett feministiskt perspektiv erbjuda något annorlunda och specifikt 

till förståelsen och tänkandet kring religiös mångfald. För det första innebär detta nya 

annorlunda (än traditionellt religionsfilosofiska) epistemologiska normer vilka ska göra religiös 

mångfald begriplig. För det andra ska dessa annorlunda epistemologiska normer avslöja och 

visa på en politik som är för kvinnor och mot förtryck. Anderson talar alltså både om 

kunskapsteori och om politiska verktyg.  

Anderson hävdar dessutom att ett viktigt bidrag att hämta från den feministiska 

religionsfilosofin är dess erfarenhet av olikhet och mångfald. Genom att ta vara på den 

erfarenhet av mångfald och skilda upplevelser och åsikter som faktiskt finns inom en religiös 

tradition (genom att vi är könade, formade av våra kontexter) har en feministisk religionsfilosofi 

redan mångfald som utgångspunkt och kan närma sig frågan om religiös mångfald på ett 

liknande sätt. Anderson förespråkar en omvandling som innebär en konfrontation mellan 

mångfald inom en religion och mångfald mellan olika religioner.85  

För att förstå Andersons resonemang kommer jag här att gå igenom 1) vad hon menar med 

annorlunda epistemologiska normer, 2) hur tron på förnuftet ska återupprättas och 3) vad 

hennes begrepp ”re-visioning” innebär för epistemologin.  

För det första beskriver Anderson traditionell angloamerikansk filosofi som ignorant vad 

gäller sociala, materiella och politiska aspekter av människors liv genom att påstå sig vara 

könsneutral. Anderson utgår från ett feministiskt perspektiv som bygger på en uppfattning om 

att religionen och religionsfilosofin genomsyras av patriarkala strukturer. Kristendomens 

patriarkala strukturer har enligt den här uppfattningen hindrat kvinnor att tänka och skriva om 

deras egna idéer om Gud, relationen mellan Gud och människor och mellanmänskliga 

relationer.86 Anderson skriver: 

 

The critical point is that religions make claims about the human situation, the ‘human’ problem and 

its solution. In so doing, they make implicit claims about gender; whether this means that humanity 

is gender-neutral, or exclusive to men as essentially a different sex/gender to women matters.87 
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 Anderson hävdar att religionsfilosofin har del i processen som skapar kön, maskulinitet, 

femininitet och en heterosexualitetsnorm. Religionsfilosofin antingen formar eller accepterar 

de här normerna som i sin tur får betydelse för människors religiösa och moraliska identiteter.88 

En feministisk religionsfilosofi med intersektionellt perspektiv kan däremot inte bortse från 

människors kroppar och sociala villkor. En feministisk religionsfilosofi måste förespråka 

epistemologiska normer som har en förståelse av detta. På det sättet är de epistemologiska 

normerna annorlunda än vad Anderson menar att traditionell angloamerikansk religions-

filosofis epistemologi är. En feministisk religionsfilosofi måste ifrågasätta patriarkala 

epistemologiska verktyg.89  

Att kunskapsteoretiskt ta hänsyn till människors materiella och sociala villkor förklarar 

Anderson med begreppet ”epistemic locatedness”. Hon skriver 

 

[---] gender can never be understood without an awareness of our material and social conditioning 

and, in turn, this raises the question of our epistemic locatedness. Gender necessarily intersects with 

religion, race, ethnicity, class, sexual orientations; this intersectionality marks each human subject 

socially and materially; as a result, the gender of the subject of knowledge plays a crucial role in 

determining epistemic norms.90  

 

Subjektet är av yttersta vikt för kunskapen, det är subjektet som genom erfarenhet får och 

bär på kunskap. Erfarenheterna formas av platsen vi befinner oss på, platsen där de 

intersektionella maktaxlarna skär genom varandra och vi och vår kunskap och förståelse av 

världen formas. 

En feministisk religionsfilosofisk epistemologi bygger enligt Anderson på en paradox 

mellan identitet och olikhet, mellan personlig erfarenhet och struktur. Här finns en förståelse 

för att olikhet existerar och paradoxen underminerar enligt Anderson föreställningen om att 

religiös mångfald handlar om problem för sanningsanspråk, att komma fram till vilken religion 

som har de rätta trosföreställningarna om världen och evigheten.91 Istället skriver hon om 

sanning som:  

 

Truth is necessary any time a feminist asks whether human relations involve inhuman or unjust 

treatment due to gender differences; this includes relations of privileged men both to women and to 
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less privileged men; of patriarchal women both to non-privileged men and other less privileged 

women, etc.92  

 

De feministiska epistemologiska normer som Anderson förespråkar måste för att kunna söka 

sanning vara flexibla nog att inkludera komplexiteten i mångfalden som rör mellanmänskliga 

relationer – relationer mellan män och kvinnor, men också relationer mellan män med olika 

sociala och materiella förutsättningar liksom relationer mellan kvinnor med olika sociala och 

materiella förutsättningar.93  

För det andra menar Anderson att feministisk teori till att börja med radikalt ska ifrågasätta 

förnuftets roll och gränser i religionsfilosofiska texter om traditionell teism. Anderson vill 

varken förkasta förnuftet eller ställa sig i en motsatsposition mot filosofisk rationalitet. (Vissa 

feminister som enbart betraktar förnuftet som maskulint kodat menar att det därmed bör 

förkastas.) Istället vill hon återupprätta en tro på förnuftet inom en feministisk teoretisk tradition 

och för att kunna göra det måste vi enligt Anderson förkasta det vanliga filosofiska försöket att 

se världen från en ståndpunkt som innebär en personlig varelse utan kropp.94 Den feministisk 

ståndpunkt som Anderson förespråkar definierar hon i A Feminist Philosophy of Religion som  

 

[---] an epistemologically informed perspective, that is achieved – but not without struggle – as a 

result of gaining awareness of praticular positionings of women within relations of power, 

determined (but not definitely so) by both material and social reality.95  

 

Anderson hänvisar till bell hooks teorier för att återupprätta tron på förnuftet. Enligt hooks 

måste detta gå till genom att vi börjar lita på att det finns kunskap och sanning i vardagen och 

vardagens händelser – och lita att den person som finns i vardagen bär på kunskap, oavsett kön, 

klass eller etnicitet etc. hooks menar att kunskapens trovärdighet är beroende av maktstrukturer 

och förnuft och att vissa anses inneha sanning och kunskap just på grund av dessa 

maktstrukturer, att privilegierna som följer av att till exempel vara vit, man och akademiker 

innebär att ens kunskap anses mer trovärdig än en svart kvinna utan akademisk utbildning.96 

hooks drivkraft är en längtan att berätta sanningen och förlåta det förflutna och för att kunna 

göra det måste hon förstå vad som format henne och världen.97 För hooks är det litteraturens 
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och språkets kraft som gör detta möjligt. Fiktion kan exempelvis berätta sanningen om den 

sociala verkligheten. Det handlar om att genom att berätta berättelser skapa förståelse och nya 

möjligheter. Att upprätta tron på förnuftet genom ”truth-telling”.98 Anderson tar fasta på hooks 

längtan, en längtan som kan skapa en plats där behov och passioner kan delas. 99 Hon skriver: 

 

Yearning is both a response to and indicative of our human need to make sense of things with new 

stories of men and women, by which we can live more just and humane lives. 100 

 

hooks teori om kunskap bygger på att en har olika kunskap, olika förståelse av världen, 

beroende på om en befinner sig i centrum eller i marginalen. Var en befinner sig beror i sin tur 

på intersektionella strukturer. När hooks beskriver de svarta kvinnornas kunskap om världen är 

den kunskapen från marginalen just för att de som innehar kunskapen är icke-privilegierade i 

form av att de är svarta och kvinnor. Förnuftet får därför inte betraktas som något som enbart 

filosoferar över abstrakta frågor, avskilt från en materiell och kroppslig tillvaro. Förnuft, kropp 

och själ måste vara nära sammankopplade. Och hooks menar att det är längtan efter en tillvaro 

utan förtryck som kan förena oss.101  

”Gendering is to some degree a hidden process of determining the identities of women and 

men” skriver Anderson.102 För det tredje menar Anderson att kön är resultatet av en process, en 

historisk och social process. Anderson menar att det går att urskilja den här processen, genom 

att se tillbaka med öppna ögon och ett nytt kritiskt perspektiv. Strategin kallar Anderson ”Re-

visioning”. Det nya perspektivet måste ta hänsyn till vad Anderson kallar ”epistemic 

locatedness” och som jag redogjort för ovan och omfatta ett intersektionellt perspektiv.103  

Perspektivet har en ”helhetsblick” och feministiska filosofer som tillämpar denna 

helhetsblick ”constantly connect author, text and readers in a radical vision of what binds 

humans together philosophically and spiritually”104. Det handlar således om en återläsning av 

gamla texter och diskurser. Anderson menar att den här strategin uppmuntrar människor, och i 

synnerhet kvinnor, till dialog med texter och varandra för att utvidga den filosofiska kanon om 

Gud och livet, religion och genus i religionsfilosofin.105  
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Anderson menar att “re-visioning gender” är en kreativ process som bör ha en central roll i 

samtida religionsfilosofi. Genom att öka kunskapen och förståelsen av den egna disciplinens 

historia och kontextualitet kan religionsfilosofin gradvis omvandlas och nya röster kan komma 

att höras.106  

 

3.3 Analysfråga 1 – En feministisk religionsfilosofi med utgångspunkt i Anderson och Jantzen 

Så har det blivit dags för att svara på analysfråga 1 som lyder: Hur kan en feministisk 

religionsfilosofi som tar sin utgångspunkt i Andersons och Jantzens texter se ut? 

En feministisk religionsfilosofi är kritisk till och ser problem med den traditionella 

angloamerikanska religionsfilosofin. En feministisk religionsfilosofi anklagar den traditionella 

angloamerikanska religionsfilosofin för att den har gjort anspråk på att vara könsneutral, och 

inte givit människors sociala och politiska aspekter någon betydelse. Själva disciplinen 

religionsvetenskap är genomsyrad av patriarkala strukturer. Det innebär att inte bara ämnena 

som den traditionella religionsfilosofin behandlar bortser från köns- och andra strukturers 

betydelse, utan också de epistemologiska verktygen och synen på kunskap. En feministisk 

religionsfilosofi problematiserar kunskapsprocessen och fokuserar på subjektet som får och 

tillgodogör sig kunskap.  

En feministisk religionsfilosofi hävdar således att subjektet inom traditionell 

angloamerikansk religionsfilosofi varit oproblematiserat. Det har alltför ofta resulterat i att ett 

manligt (vitt) subjekt blivit en ”neutral” norm och att andra erfarenheter och andra röster inte 

blivit hörda. En feministisk religionsfilosofi baserad på Jantzen och Anderson är inspirerad av 

poststrukturalistisk teori som menar att varje människa påverkas av sin kontext och sina 

erfarenheter. Varje människa är ett subjekt och varje subjekt innebär en egen subjektivitet. En 

feministisk religionsfilosofi baserad på Jantzen och Anderson har ett intersektionellt perspektiv, 

vilket innebär en medvetenhet om att det finns flera maktstrukturer som påverkar människor. 

Den traditionella angloamerikanska religionsfilosofin kritiseras också för att vara alltför 

fokuserad på en viss typ av trosföreställningar – trosföreställningar om Guds existens, om 

transcendens och frälsning – och dessa trosföreställningars universella sanningsanspråk. Det 

innebär att religioner lätt likställs med dessa trosföreställningar och att religionsfilosofin bortser 

från andra sidor av religionen, till exempel religiös praktik och mellanmänskliga relationer. 

Religionsfilosofin ägnar sig enligt en feministisk religionsfilosofisk kritik åt att pröva 

religioners trosföreställningar för att kunna hävda om de är rationella eller inte. Rationaliteten 
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i trosföreställningen blir i vissa fall viktigare än frågan om Guds existens och 

trosföreställningens uppfattning om denna. 

En feministisk religionsfilosofi förespråkar användning av ny eller alternativ epistemologi 

som tar hänsyn till mångfalden i människors erfarenheter och kunskap om världen. För att 

kunna göra detta och för att få en större insikt i disciplinen religionsvetenskap förespråkar 

Anderson ”re-visioning” och Jantzen talar om dubbel läsning. Det handlar om att läsa texter 

och diskurser på nytt med nya ögon, att upptäcka maktstrukturer och också ge röst åt perspektiv 

som finns i texterna, men som ännu inte blivit hörda. 

Dessutom är en feministisk religionsfilosofi baserad på Jantzen och Anderson inspirerad av 

bell hooks kunskapsteori om marginal och centrum. Enligt den har de som befinner sig i 

marginalen och är icke-privilegierade en större helhetsförståelse av världen, de har kunskap 

både om sin egen situation och om dem som är privilegierade och befinner sig i centrum.   

En feministisk religionsfilosofi baserad på Jantzen och Anderson betonar till sist förmågan 

att föreställa sig en annan alternativ diskurs eller tillvaro. Jantzen använder begreppet ”feminist 

imaginary” – för att kunna skapa en ny symbolik som talar om ett kvinnligt subjekt behövs 

feministisk fantasi eller föreställningsförmåga. Anderson lyfter hooks längtan som tar sig 

uttryck genom litteratur och fiktion, att berätta sanning genom berättelser som visar på nya 

perspektiv. På så sätt kan kunskap om världen genom andras erfarenheter bli delad och 

tillgänglig. 

En feministisk religionsfilosofi baserad på Jantzen och Anderson är överens i detta: 

 

The question of religious diversity has, nevertheless, raised a timely feminist issue which is not new: 

the face of humanity can no longer be the face of one particular man.107  

 

4. Bidrag till det filosofiska samtalet om religiös mångfald 

4.1 Analysfråga 2 – En feministisk religionsfilosofi om den tredelade typologin 

Tidigare har jag sammanfattat grunddragen i en feministisk religionsfilosofi baserad på 

Anderson och Jantzen. Nu återstår att undersöka hur den feministiska religionsfilosofin 

förhåller sig till det filosofiska samtalets typologi vad gäller religiös mångfald. Här kommer jag 

således att svara på den andra analysfrågan för att i nästa avsnitt slutligen svara på uppsatsens 

frågeställning. 
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Flera av grunddragen i en feministisk religionsfilosofi baserad på Anderson och Jantzen 

kommer att resultera i kritik av flera av typologins delar.  

Till att börja med skiljer typologin tydligt på interreligiösa och intrareligiösa relationer. 

Stenmark medger visserligen att stora delar av hans resonemang och översikt över interreligiösa 

relationer kan vara aktuella även för intrareligiösa relationer, men hans fokus ligger ändå på 

interreligiösa relationer. En feministisk religionsfilosofi med ett intersektionellt perspektiv och 

med en postrukturalistisk förståelse av subjektets betydelse för kunskapsprocessen skulle 

framhålla svårigheten och faran i att dela upp religioner till och med i någorlunda homogena 

grupper. Även inom religioner, bland människor som menar sig ha samma religionstillhörighet, 

finns många olika trosföreställningar och uppfattningar om världen. Att förhålla sig till andra 

människor med andra trosföreställningar än de egna är sålunda en verklighet även om båda 

exempelvis är kristna. För en feministisk religionsfilosofi blir frågan Hur ska jag förhålla mig 

till andra människor, deras erfarenheter, kunskap och åsikter? lika central som frågan om hur 

en bör och kan förhålla sig till andra religioners trosinnehåll. En tydlig uppdelning i någorlunda 

homogena grupper riskerar att leda till en ökad segregation och till tankesätt som förstärker ett 

”vi” tydligt skilt från ett ”de”. Istället för att lyssna på andra människors berättelser som skulle 

vi kunna lära oss något nytt och viktigt riskerar vi att i större grad fokusera på skillnader.  

Huruvida skillnaden mellan två religioners trosföreställningar eller skillnaden mellan 

trosföreställningar inom en religion är störst går inte att svara på generellt, utan måste bero på 

vilka ståndpunkter som jämförs. Dessutom kan en trosföreställning, en fråga, vara viktigare för 

en människa än för en annan. Vilken trosföreställning som jämförs kan påverka hur stor 

skillnaden är mellan två människors trosuppfattningar. 

Att typologin inte nog problematiserar den tydliga uppdelningen mellan intrareligiöst och 

interreligiöst skulle kunna bero på den vikt som läggs vid trosföreställningars påståenden om 

frälsning och transcendens. Detta visar på en bild av religionen som mer väsentlig för det 

kommande livet än det nuvarande och ett fokus på religiös tradition som kretsar kring en 

specifik och absolut lösning på livets grundläggande problem. Om till exempel tro på Jesus 

Kristus är förutsättning för och den enda vägen till frälsning kommer du till himlen oavsett dina 

andra trosföreställningar, men din granne som i det mesta har liknande trosföreställningar och 

syn på världen, men inte tror på Jesus Kristus kommer inte dit. 

Typologin skiljer visserligen på kunskapsmässiga och frälsningsmässiga förhållningssätt, 

men gränsen mellan dessa är inte tydlig, liksom Stenmark visar. Genomgående och till sist 

ligger ett fokus på vissa trosföreställningar. Att erbjuda rätt frälsningsväg handlar enligt 

Stenmark om att visa på en föreställning om rätt medicin, rätt lösning för världens och tillvarons 
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grundläggande problem. För att kunna göra detta krävs i sin tur en förståelse av problemet och 

också en föreställning om hur ett idealtillstånd skulle se ut. Rätt frälsning innebär i Stenmarks 

resonemang att ha rätt trosföreställning om frälsningen.108 Denna förståelse av frälsning visar 

på en tendens till en generalisering och en homogen bild av vad religion kan vara.  

Jantzen kritiserar både detta fokus på en viss typ av trosföreställningar och på transcendens. 

Fokus på transcendens resulterar i att döden och livet efter detta blir mer centralt än livet här 

och nu, vilket i sin tur drabbar kvinnor som traditionellt förknippas med kropp och materialitet. 

Mångfald och olikhet i erfarenheter resulterar i olika kunskap, men om vi inte fokuserar på 

trosföreställningar som lika med universellt giltiga sanningsanspråk, behöver det inte vara ett 

problem att dessa olika föreställningar motsäger varandra. Istället kan de olika erfarenheterna 

och trosföreställningarna vidga vår möjlighet att skapa en ny symbolik och diskurs, menar 

Jantzen. När erfarenhet från icke-män och icke-vita inkluderas i symboliken skapas i sin tur 

större utrymme för mångfald.  

Stenmark utgår vidare från att det finns sex möjliga förhållningssätt att välja mellan vid 

mötet med en människa som har en annan religiös tro än den egna. Han förkastar tre av 

förhållningssätten: alternativ 1 och 2 (att anamma alternativ 2 innebär trots allt enligt Stenmark 

att omfatta en livsåskådning) blir i nästa steg alternativ 3 eller 4. Alternativ 6 är ett 

övergångsalternativ och blir i nästa steg något av de andra alternativen.109 Kvar står tre 

alternativ: exklusivism, inklusivism och pluralism. 

 

Efter möte med en annan människas religiösa tro kan jag välja: 

1. att överge min egen religion och ersätta den med den andres religion, 

2. att inte omfatta någon religion alls, 

3. att hålla fast vid min egen religion och anse att den är den enda rätta, 

4. att hålla fast vid min egen religion och anse att den är mer rätt än den andres religion, 

5. att anse att båda religionerna är lika rätta men av olika skäl ändå hålla fast vid min egen 

religion, eller 

6. att (tills vidare) avstå från att ta ställning till vilket av ovanstående nämnda fem 

alternativ jag ska omfatta. 110 

 

Kärnan i exklusivismen, att en religions trosföreställningar och sanningsanspråk är rätt och 

alla andra religioners trosföreställningar (eller åtminstone de som inte överensstämmer med den 

                                                           
108 Stenmark, Mikael. Religioner i konflikt – Relationen mellan kristen och muslimsk tro. s 26-27 och 30-31. 
109 Aa, s 40-45. 
110 Aa, s 40-45. 
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rätta religionens) falska, är tämligen svår att förena med en feministisk religionsfilosofi baserad 

på Anderson och Jantzen.  

Den feministiska religionsfilosofin betonar subjektets betydelse för erfarenheter och 

kunskap. Hur en ser på världen och hur ens trosföreställningar är formade beror således på den 

epistemologiska ”plats” som en är formad av, av maktstrukturer och den rådande diskursen. Att 

hävda att en religion äger sanningen och sålunda tolkningsföreträdet går inte att förena med en 

feministisk religionsfilosofi som förespråkar en intersektionell analys. Det skulle innebära att 

en religiös tolkning erkändes makt och betraktades som ideal och norm. I nästa steg skulle detta 

leda till att människor som inte erkände den rätta religionens trosföreställningar inte ansågs ha 

en trovärdig förståelse av världen. Deras erfarenheter skulle således betraktas som mindre 

tillförlitliga och mindre värda. 

En feministisk religionsfilosofi kan alltså inte förespråka det exklusiva synsättet som sådant, 

men kan trots det ha förståelse för att det exklusiva förhållningssättet existerar, att människor 

kan omfatta det förhållningssättet. Den feministiska religionsfilosofin med förståelse av varje 

subjekts subjektivitet måste på ett sätt medge att varje människa omfattar ett visst exklusivt 

förhållningssätt. Varje människas syn på världen formas av erfarenheter och ingen människa 

har exakt likadana erfarenheter. Om det som överensstämmer med mina erfarenheter och min 

förståelse av världen är det jag anser vara rätt, kan jag påstå att det som överensstämmer med 

dina erfarenheter inte verkar rätt enligt mina. Min syn på världen är på det sättet auktoriteten 

som jag mäter påståenden mot. Jag kan inte ta över din syn på världen för att jag är begränsad 

till mina erfarenheter. 

Problematiskt med det exklusivistiska synsättet är frågan om hur kunskap nås och vem som 

når den, snarare än frågan om det finns en exklusiv sanning. En feministisk religionsfilosofi 

baserad på Jantzens och Andersons texter förkastar inte rationalitet och förnuft, men kritiserar 

det påstått objektiva och universella anspråket. Anta att det finns en Gud och en transcendent 

verklighet som förhåller sig på ett särskilt sätt och som människor genom erfarenhet kan få 

kunskap om. Om så en specifik religion skulle vara den enda rätta – hur skulle den ha fått 

kunskap om den exklusiva sanningen? Den feministiska religionsfilosofin frågar sig här vem 

som är subjektet, vem som är religionen. 

Här blir också hooks teori om marginal och centrum aktuell. För att exemplifiera kan en 

feministisk religionsfilosofi tänka kring kristendomens (som en av de stora världsreligionerna) 

representanter och förespråkare. Kan kristendomen som institutionaliserad religion, av kyrkan 

representerad på jorden, förespråka ett exklusivt förhållningssätt med stöd av hooks teori? Om 

en befinner sig i marginalen bör en enligt hooks ha en större helhetsförståelse av världen. Den 
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som befinner sig i marginalen har utvecklat en förståelse både för sig själv och för de människor 

som befinner sig i centrum. I enlighet med hooks teori måste kunskapen i den exklusivistiska 

religionen, för att ha störst helhetsförståelse och sålunda vara mest tillförlitlig, komma från 

marginalen. Det ser dock inte ut så inom kristendomen i västvärlden (påven är till exempel en 

icke-färgad man som i egenskap av detta innehar privilegier i den rådande diskursen) och 

kristendomens ledare kan sålunda inte förespråka ett exklusivistiskt förhållningssätt och 

samtidigt följa hooks kunskapsteori. Om det finns en religion som har sanna trosföreställningar 

och alla andra trosföreställningar är falska – då bör den religionen vara den som förespråkas av 

dem som befinner sig längst ut i marginalen. Likväl är det marginalrösterna som hörs minst i 

diskursen.  

Att definiera religionen, att få sin röst hörd när en säger ”detta är kristendom” och ”detta är 

det inte” och få genomslag för denna gränsdragning innebär per definition makt. Ett 

exklusivistisk förhållningssätt för en religion som institutionell är därmed inte förenlig med en 

feministisk religionsfilosofi som använder sig av hooks teori om kunskap. 

Den feministiska religionsfilosofin anklagar religionen och religionsfilosofin just för att vara 

genomsyrad av patriarkala maktstrukturer. Viktigt att understryka är att religion inte är avskild 

från eller undantagen resten av samhället eller från diskursen.  

Stenmark redogör för ytterligare en version av exklusivism, den logiska exklusivismen. Den 

logiska exklusivismen är ett synsätt som innebär att om till exempel två världsreligioner 

innehåller motstridiga trossatser kan inte båda dessa vara sanna.111 En feministisk 

religionsfilosofi vill flytta fokus från den smala definition av religion som detta förhållningssätt 

resulterar i och förnekar också att det skulle finnas ett universellt förnuft som utan erfarenhet 

kan komma fram till Sanningen. 

Inklusivismen drabbas delvis av samma kritik som exklusivismen på grund av att den ger 

den egna religionen tolkningsföreträde och auktoritet. Ett inklusivistiskt synsätt kan enligt 

Stenmark antingen vara kunskapsmässigt och innebära  

 

[---] att jag efter ett möte med en annan religion tror att båda religionerna innehåller sanna 

trosföreställningar, men att min egen religion innehåller fler sanna trosföreställningar, och att jag 

därför fortsätter att omfatta min egen religion.112  

 

eller frälsningsmässigt och innebära  

                                                           
111 Aa, s 65. 
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[---] att jag efter ett möte med en annan religion anser att båda religionerna erbjuder fungerande 

frälsningsvägar, men att min egen religions frälsningsväg leder till frälsning på ett mer effektivt eller 

säkrare sätt, och att jag därför fortsätter att omfatta min egen religion.113  

 

Det inklusivistiska synsättet handlar således om att jag stannar i min religion för att jag anser 

att den antingen är mer sann (vad gäller trosföreställningar som gör universella sanningsanspråk 

på exempelvis den transcendenta verkligheten) eller mer effektiv vad gäller frälsning (vilket 

innebär trosföreställningar om frälsningen). 

En feministisk religionsfilosofi baserad på Jantzen och Anderson skulle återigen kritisera 

detta fokus på trosföreställningar och transcendens. Är trosföreställningarnas sanning och 

frälsningsvägens löfte det som alltid är viktigast i en religion? Är det alltid därför jag stannar i 

min religion? En feministisk religionsfilosofi ifrågasätter den här smala definitionen av religion 

och anser att fler aspekter av religioners betydelse för människors liv måste inräknas. Jantzen 

menar till exempel att vilken religion en tillhör har mer att göra med var på jorden en föds än 

med rationella och moraliska val.  

Om den inklusivistiska synen innebär att jag inte väljer att byta religion, att jag anser att den 

religion jag tillhör är att föredra, kan en feministisk religionsfilosofi mycket väl förenas med 

det synsättet. ”Mer sann” skulle här kunna betyda mer sann mot mina erfarenheter. Att jag 

stannar i en religion, väljer en religion före en annan, kan bero på att jag erfarit en religion. 

Erfarenheterna som jag har av det gudomliga har jag tolkat i den religion som jag befinner mig 

i och kanske växt upp i. Min religiösa tro stämmer överens med min syn på världen, mina 

erfarenheter och behov (vilket inbegriper frågor om liv och död, om Guds existens och om en 

transcendent verklighet, men kan också omfatta fler aspekter, om mellanmänskliga relationer, 

om vardagens behov och samhällsfrågor) på ett sätt som inte din religion gör, och därför väljer 

jag att stanna i den. 

En feministisk religionsfilosofi är inte förvånad över mångfalden av religion, den frågar 

snarare varför det inte finns fler religioner. Människors erfarenhet är lika med mångfald. 

Det sista förhållningssättet i typologin är det pluralistiska förhållningssättet som innebär att 

alla, de stora världsreligionerna eller åtminstone en annan religion har lika sanna 

trosföreställningar och/eller erbjuder en lika effektiv frälsningsväg som den egna religionen.  

Det pluralistiska synsättet som hävdar att alla har rätt, att alla har sanningen (och som 

Stenmark kallar universell exklusivism), är inte förenlig med hooks kunskapsteori om marginal 
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och centrum. Enligt den har ju de människor som befinner sig i marginalen mer kunskap och 

en bredare blick på världen.  

En feministisk religionsfilosofi baserad på Jantzens och Andersons texter förespråkar inte 

en ren relativism och förnekar inte att det skulle finnas en exklusiv sanning. Frågan är vem som 

har den, hur en får den och på vilka grunder en kan göra anspråk på att ha den. Att hävda att 

alla har rätt, att alla trosföreställningar är sanna och beskriver en Gud och en transcendent 

verklighet som en menar finns kan uppfattas som samma anspråk som – och stöter på samma 

problem – som det exklusiva sanningsanspråket. Vem är jag att bedöma om din religion är 

sann? Och hur kan jag påstå att dina erfarenheters trosföreställningar är sanna, på vilka grunder?  

En feministisk religionsfilosofi baserad på Jantzens och Andersons texter vill genom 

återläsning av texter och diskurser göra de röster hörda som inte hörts. Deras kunskap om 

världen är viktig. Med mångfald skapas större förståelse, mer rum för mångfald, för fler. Den 

feministiska religionsfilosofin är inte intresserad av att nå konsensus, att hitta en lösning för 

alla. 

Stenmark beskriver en generell pluralism som ”många-är-lika-rätt-synsättet”. Här ryms 

synsättet att vi inte kan veta något om det ”Verkliga” (transcendensen eller Gud). Det 

”Verkliga” kan inte ha de egenskaper som religionerna tillskriver det, istället är religionerna 

olika sätt att beskriva, olika språk:114 

 

De olika världsreligionerna är bara olika sätt att erfara, förstå och leva i relation till Gud, det Verkliga 

eller det religiöst ultimata, som överskrider alla troendes olika erfarenheter och tolkningar av det.115  

 

En feministisk religionsfilosofi skulle kunna instämma med om bilden av religion som språk 

och symboler och förespråkar mångfald som möjlighet att få mer kunskap om världen och Gud. 

Dock innebär det inte att en feministisk religionsfilosofi menar att religiösa uttryck och 

erfarenheter kan rättfärdigas och lämnas oproblematiserade i egenskap av att de påstås beskriva 

Gud eller det gudomliga. En feministisk religionsfilosofi utgår från en feministisk teori som 

kritiserar maktstrukturer och förtryck – och då undkommer inte maktstrukturer som genomsyrar 

religionen. Att förbehållslöst hävda att alla religioner beskriver Gud eller den religiösa 

verkligheten (med uppfattningen att dessa sanningsanspråk ger en giltig auktoritet) leder till att 

det blir svårt att kritisera religiösa uttrycks och trosföreställningars delaktighet i förtryckande 

strukturer och handlingar. Centralt för den feministiska religionsfilosofin är att religion inte kan 
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separeras eller verka oberoende från diskursen. Oavsett om det gudomliga eller det 

transcendenta skulle vara oberoende diskurs eller inte, är inte människor det. Religion kan inte 

beskrivas som lika med det gudomliga. 

 

4.2 Slutsats – Den feministiska religionsfilosofins bidrag till det filosofiska samtalet om religiös 

mångfald 

En feministisk religionsfilosofi som tar sin utgångspunkt i Andersons och Jantzens texter utgår 

från att mångfald finns och att mångfald inte är något problem. Mångfald är en möjlighet. Att 

ge sig in i samtalet om religiös mångfald och begränsa sig till att tala om förhållningssätt i 

interreligiösa relationer skulle för den här feministiska religionsfilosofin te sig tämligen 

meningslöst. Den feministiska religionsfilosofin skulle ställa frågor om vilka som är 

religionerna, de påstått homogena grupper som måste förhålla sig till varandra nu när 

globalisering och migration lett till ökad religiös mångfald på många platser i världen. Genom 

att först visa på erfarenheter som kvinnor som grupp har och som skiljer sig från till exempel 

den kunskap som privilegierade män har, underminerar den feministiska religionsfilosofin 

uppfattningen om att ”vi” varit och är homogena trots att ”vi” tillhör samma religion, för att 

sedan lyfta en intersektionell analys och diskurskritik. I gruppen finns det också maktstrukturer. 

Ett bidrag som en feministisk religionsfilosofi baserad på Andersons och Jantzens texter kan 

komma med till det filosofiska samtalet om religiös mångfald kan således vara en medvetenhet 

och erfarenhet om mångfalden som finns ibland oss. Den medvetenheten och erfarenheten kan 

ändra riktning på det filosofiska samtalets frågor. Istället för att rikta blicken mot det som verkar 

vara mycket annorlunda och oförenligt med våra trosföreställningar och som har en annan 

etikett kan vi rikta blicken och frågan till våra inomreligiösa relationer. Om vi berättar om våra 

erfarenheter, vad vi tror och våra bilder av religion, om vi använder oss av hooks ”truth-telling”, 

kan vi få en djupare förståelse av varandra och världen och för det gudomliga, transcendensen 

eller Gud. Som Stenmark i slutet av sin bok skriver: 

 

Om vi omfattar ett öppet förhållningssätt kan vi vara övertygade om att det vi själva tror är sant 

samtidigt som vi kan ha en verklig dialog med varandra om innehållet i till exempel kristen och 

muslimsk tro. Förhoppningsvis kan vi lära oss mer av varandra än vi i förstone trodde var möjligt – 

kanske till och med när det gäller sådant som är av verklig betydelse för den religiösa tron och ett 

liv tillsammans med Gud?116  
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Den feministiska religionsfilosofin understryker dock vikten av att flytta fokus från 

trosföreställningarnas sanningsanspråk, och istället koncentrera oss på föreställningsförmåga.  

Ett andra bidrag till det filosofiska samtalet om religiös mångfald är den diskurskritik som 

en feministisk religionsfilosofi som tar sin utgångspunkt i Andersons och Jantzens texter 

erbjuder. Genom att ifrågasätta normer och symboler i den rådande diskursen kan den 

feministiska religionsfilosofin visa på alternativa möjligheter. Ett resultat av diskurskritiken är 

till exempel att det blir möjligt att ifrågasätta den religiösa symboliken. Diskurskritiken leder 

dessutom till frågor om typologins form och uppdelning. En feministisk religionsfilosofi måste 

ställa frågan om vilket kriterium som anses vara viktigast vid en uppdelning i religiösa grupper. 

Om du och jag har trosföreställningar som skiljer oss åt vad gäller gudens namn, men i övrigt 

är ense om allt annat som vi anser vara viktigt – är det ändå viktigt att skilja oss åt? Varför 

skulle inte exempelvis våra trosföreställningar om vilken mat som är helig (om vi har sådana 

trosföreställningar) kunna vara viktigare än ett namn – om dessa spelar en stor roll i vår vardag 

och påverkar hur vi kan umgås med varandra? 

Ett tredje bidrag som en feministisk religionsfilosofi baserad på Andersons och Jantzens 

texter kan komma med handlar om fantasi och föreställningsförmåga. Människors mångfald av 

erfarenheter är för dem inget problem utan en möjlighet till en ny symbolik. Genom att använda 

sig av mångfalden i erfarenheterna kan bilderna av Gud och världen bli flera och rymliga. Med 

hjälpa av andras berättelser kan vi träna upp en inlevelseförmåga och föreställa oss nya bilder 

och tankefigurer. Som epistemologiska verktyg för att göra detta presenterar Anderson och 

Jantzen ”re-visioning” och dubbel läsning som innebär återläsning av gamla texter och 

diskurser. Det rör sig alltså inte om att lämna allt och leta efter något helt nytt, avskilt från allt 

som rör vid det gamla, utan om att använda det som finns och skapa nytt av det. 

Det leder oss in på den oundvikliga frågan om den feministiska religionsfilosofins bidrag till 

det filosofiska samtalet om religiös mångfald leder till slutsatsen att vi bör lämna det nuvarande 

samtalets typologi. Kan en feministisk religionsfilosofi baserad på Anderson och Jantzen stanna 

kvar i samtalet och förändra det?  

För att kunna svara på det måste vi ställa frågorna: kan den feministiska religionsfilosofin 

förespråka en uppdelning i dessa förhållningssätt (varför använda typologin)? Och för vem är 

förhållningssätten tänkta – för religionsfilosofen som utreder hur människor förhåller sig till 

andra människors religioner eller för de människor som förhåller sig till andra människors 

religioner? Uppsatsen berör det filosofiska samtalet om religiös mångfald och således är går det 

att betrakta frågan som onödig och att det filosofiska samtalet självklart rör de religionsfilosofer 

som arbetar med frågor om religiös mångfald. För religionsfilosofen som enligt Jantzen sysslar 
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med att undersöka religioners trosföreställningar och dessa föreställningars rationalitet kan 

förhållningssätten säkert vara till stor hjälp, för att dela in olika positioner och pröva deras 

resonemang. Om du exempelvis omfattar förhållningssätt X kan detta leda till Y.  

Dock är det individens tre möjliga förhållningssätt inför människor med annan 

religionstillhörighet som typologin vill redogöra för. Här måste en feministisk religionsfilosofi 

efterlysa en förståelse av människors hela religiösa tillvaro och deras förhållningssätt till andra 

människors religioner och livsåskådningar. För att förhållningssätten ska kunna vara öppna som 

Stenmark förespråkar måste bilden av religion vara formad av mångfald. Här är det också 

viktigt att understryka att en feministiska religionsfilosofi inte strävar efter konsensus, efter en 

bild av Gud. Samtalet måste behandla och utgå ifrån mångfald. De som befinner sig i 

marginalen måste få göra sina röster hörda.  

En feministisk religionsfilosofi som tar sin utgångspunkt i Andersons och Jantzens texter 

vill inte förkasta typologin, men förändra den, läsa om och skapa nytt genom att använda sig 

av mångfalden av erfarenheter som rymmer både röster som redan hörts och röster som ännu 

inte hörts. En feministiska religionsfilosofi som inspirerats och använder sig av diskurskritik 

måste dessutom alltid vara uppmärksam på den egna disciplinen och hur den formas: vilka 

skapar den, vems röst hörs, vilka normer tar vi för självklara? 

 

5. Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka mötet mellan feministisk religionsfilosofi och 

frågan om religiös mångfald. Jag har i den här uppsatsen läst religionsfilosofiska texter av 

Pamela Sue Anderson och Grace Jantzen och dessa har fått representera och ligga till grund för 

en feministisk religionsfilosofi. Uppsatsens frågeställning lydde: 

 

Vad kan en feministisk religionsfilosofi som tar sin utgångspunkt i Grace Jantzens och Pamela 

Sue Andersons religionsfilosofiska texter bidra med till det filosofiska samtalet om religiös 

mångfald? 

 

Som representant för det filosofiska samtalet om religiös mångfald har jag använt mig av 

Mikael Stenmarks bok Religioner i konflikt – Relationen mellan kristen och muslimsk tro. I 

boken ger Stenmark en översikt över den typologi som präglar det filosofiska samtalet om 

religiös mångfald.  
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Genom att läsa Andersons och Jantzens litteratur med hjälp av en innehållslig idéanalys har 

jag för det första svarat på hur en feministisk religionsfilosofi som tar sin utgångspunkt i 

Andersons och Jantzens texter skulle kunna se ut. Det är viktigt att understryka att det finns och 

kommer att finnas flera feministiska religionsfilosofier och att det här rör sig om en och inte 

den feministiska religionsfilosofin. En feministisk religionsfilosofi som tar sin utgångspunkt i 

Andersons och Jantzens texter kritiserar och problematiserar den traditionella 

angloamerikanska religionsfilosofin för dess fokus på en viss typ av trosföreställningar och dess 

könsblindhet (och blindhet för andra strukturer) vad gäller subjektet. Anderson och Jantzen 

förespråkar båda nya eller alternativa epistemologiska verktyg som tar hänsyn till människors 

mångfald av erfarenheter och de är båda inspirerade av bell hooks kunskapsteori om marginal 

och centrum.  

För det andra har jag undersökt hur en feministisk religionsfilosofi som tar sin utgångspunkt 

i Andersons och Jantzens texter förhåller sig till det filosofiska samtalets typologi (exklusivism, 

inklusivism och pluralism) vad gäller religiös mångfald. Den kritiska analysen av typologin 

använder sig av diskurskritik när den tillämpar Andersons och Jantzens teorier på typologin. 

Typologins indelning i olika förhållningssätt ifrågasätts, liksom dess fokus på 

trosföreställningar som handlar om universella sanningsanspråk. En feministisk 

religionsfilosofi efterlyser en bredare förståelse av vad religion kan ha för betydelse för 

människor.  

Slutligen har jag svarat på uppsatsens frågeställning om vad en feministisk religionsfilosofi 

kan bidra med till det filosofiska samtalet om religiös mångfald. Ett första bidrag kan innebära 

en medvetenhet och erfarenhet om mångfalden som finns ibland oss. Vi påverkas alla av 

strukturer och normer, våra erfarenheter är olika. Detta innebär att våra religiösa erfarenheter 

och våra bilder av det gudomliga präglas av mångfald. Frågan om hur vi bör eller kan förhålla 

oss till människor som tillhör en annan religion bör likställas med frågan om hur vi bör eller 

kan förhålla oss till andra människor, till deras erfarenheter, åsikter och tro. Mångfalden finns 

också inom den påstått homogena religiösa gruppen. 

Ett andra bidrag kan innebära en diskurskritik och en medvetenhet av att religionen inte går 

att separera från samhälleliga normer och diskurser. Både religionsfilosofin och religionen är 

genomsyrad av patriarkala maktstrukturer.  

Ett tredje bidrag kan handla om fantasi och föreställningsförmåga som strategi. Genom att 

använda oss av mångfalden, genom att lyssna på och berätta berättelser, genom förändra våra 

föreställningar kan en ny inkluderande symbolik skapas. En feministisk religionsfilosofi 
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förespråkar och utgår från ett intersektionellt perspektiv, vilket innebär en hänsyn till olika 

maktstrukturer och dessa maktstrukturers samverkan. 

Dessutom ifrågasätter den feministiska religionsfilosofin typologins tillvägagångssätt för att 

skilja mellan de olika förhållningssätten. Vilket kriterium ska gälla som viktigast när människor 

delas in i olika religiösa grupper?  

Uppsatsen har med sitt ringa omfång varit tvungen att förhålla sig till flera begränsningar. 

Den feministiska religionsfilosofi som undersökts och formulerats har tagit sin utgångspunkt i 

två och inte flera religionsfilosofers litteratur. Uppsatsen har dessutom enbart använt sig av en 

liten del av dessa religionsfilosofers samlade litteratur. För att få en större förståelse av de 

epistemologiska verktyg som Anderson och Jantzen förespråkar, samt hur dessa kan tillämpas 

och hur nya eller alternativa de faktiskt är, krävs en större undersökning än denna. Då bör också 

litteratur som kritiserar Andersons och Jantzens epistemologi vara central för studium. 

Även det filosofiska samtalet om religiös mångfald gavs i uppsatsen ett begränsat utrymme 

i och med att typologin presenterats utifrån enbart en bok. Förhållningssättens olika nyanser 

som presenteras i boken blev inte heller fullständigt redovisade. 

Uppsatsens slutsats, de bidrag som en feministisk religionsfilosofi som tar sin utgångspunkt 

i Andersons och Jantzens texter, handlar i huvudsak om att vara medveten om mångfald och att 

använda sig av människors mångfald i skapandet av en ny symbolik. Hur detta ska gå till, hur 

människors skiftande erfarenheter ska tas till vara i praktiken, följer att utforska. Hur ska de 

som befinner sig i marginalen bli hörda och av vem? Jantzen och Anderson förespråkar båda 

användandet av berättelser och fantasi, men hur dessa dialoger ska komma till stånd tål att 

fundera på. Och var ska en ”kvinnlig symbolik” bli till och tillgänglig? I vems samtal?  

En framtida forskningsuppgift skulle kunna – och bör enligt mig – vara att i en större 

omfattning undersöka hur den feministiska religionsfilosofins kan samtala om religiös 

mångfald och att dessutom göra den feministiska religionsfilosofin till en mer aktiv del av det 

filosofiska samtalet om religiös mångfald. En framtida forskningsuppgift skulle också kunna 

vara att i samarbete med livåskådningsvetenskaplig forskning undersöka och bredda förståelsen 

av vad religion kan ha för betydelse människor, när religionen blir en skiljelinje, vad i religionen 

som skapar skiljelinjen och när – och föra den förståelsen till det filosofiska samtalet om religiös 

mångfald. 

Det hörs röster om att religionen tar allt mer plats i samhället. På grund av globalisering, 

migration och kommunikation som snabbt tar oss över jordklotet uppstår möten mellan 

människor med olika erfarenheter, traditioner, kulturer och religioner. Och det innebär nya 

utmaningar. Men det bör inte lösas genom att dela in människor i påstått homogena grupper 
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och försöka lösa konflikter och oenighet mellan dessa grupper. Den feministiska 

religionsfilosofin med dess utmaningar, att granska maktstrukturer, söka alternativa bilder och 

våga göra nya tolkningar av religioners funktioner och betydelser i ljuset av feministisk teori, 

riktar blicken mot mellanmänskliga relationer, oavsett religionstillhörighet.  

Vi kan berätta och lyssna, jag kan försöka föreställa mig hur det är att vara du. 
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