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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och egna utgångspunkter 
Sommaren 2007 gick jag en sommarkurs på universitetet i Karlstad. Kursen hette Svenska 
kyrkans tro och liv. Ämnet för en av föreläsningarna var ”Kyrka, kön och sexualitet”. 
Föreläsaren, Cecilia Nahnfeldt talade bland annat utifrån en bok av teologen Carter Heyward 
Touching Our Strength: The Erotic as Power and the Love of God, och berörde sambandet 
vänskap – erotik. Att vänskap kan vara en sorts kärlek. Det var någonting som jag många 
gånger har tänkt och känt, men inte riktigt haft ord för, eller kunnat formulera. Därför skulle 
jag vilja fortsätta utforska ämnet för att se hur en kristen teolog behandlar det. 
 
Karin Thunberg, reporter och kolumnist på Svenska Dagbladet kom häromåret (2006) ut med 
en bok som på ett sätt berör det ämne jag har valt för min uppsats. Boken heter Mellan 
köksfönstret och evigheten. Om kärlek, vänskap och arbete. Författaren skriver mycket 
personligt om dessa tre ”ben” som hon menar är nödvändiga för att man ska kunna stå stadigt 
och hålla balansen i livet.1 Jag ska på ett sätt beröra de två första benen: kärlek och vänskap 
eftersom min uppsats kommer att handla om hur Carter Heyward skriver om andlighet och 
sexualitet. Både andlighet och sexualitet har ju med vänskap och kärlek att göra. Vad är 
kärlek? Vad är vänskap? Vad är andlighet? Vad är sexualitet? Hur hänger begreppen ihop? 
Ger Carter Heyward några svar? 
 
Vilka är mina egna utgångspunkter? Vilken är kontexten där materialet bearbetas och skrivs 
ned? Vem är jag? Måste jag nämna det? Varför vill jag skriva om andlighet och sexualitet? I 
Carter Heyward’s anda så tror jag att det är nödvändigt att vara ärlig mot sig själv och mot 
den eventuella läsaren och redovisa sina utgångspunkter. En kort beskrivning av mig själv där 
beskrivningen har relevans för det aktuella arbetet skulle kunna låta så här: Kvinna 44 år, 
lever i en relation till samma man sedan 20 år, studerar till präst. Att skriva den här uppsatsen 
har blivit ett led i att förstå mig själv bättre, att försöka förstå anledningen till att jag ibland 
har haft svårt att se skillnad mellan en förälskelse och en nära vänskapsrelation. Om det nu 
finns någon skillnad som måste upptäckas.  
 
Som en sammanfattning av mina egna utgångspunkter vill jag citera Karin Thunberg:  
 

Men det räcker inte att ha känslor, att känna dem inom sig. Vi måste uttrycka dem också. Ge 
dem vidare. 
  I kärleksrelationen är det ord som vi upprepar intill tjatighetens gräns. I vänskapens namn säger 
vi dem sällan eller aldrig. Det är som om uttalade kärleksord inte hör vänskapen till utan är 
förbehållna de älskande i en sexuell relation. [ ] 
  Det räcker inte att utgå från en tyst överenskommelse om att vi tycker om varandra och att vi 
trivs i varandras sällskap. Vi måste säga orden, högt: 
 – Jag tycker så mycket om dig, kom ihåg det.2

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med min undersökning är således att utifrån ett urval av Carter Heywards böcker ta 
reda på vilken syn hon har på andlighet och sexualitet. Min frågeställning kan då formuleras 
så här: Hur behandlar teologen Carter Heyward förhållandet mellan andlighet och sexualitet? 

                                                 
1 Karin Thunberg, Mellan köksfönstret och evegheten: om kärlek, vänskap och arbete (Stockholm: Brombergs, 
2006), sid 11. 
2 Thunberg, sid 149 
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1.3 Metod och material 
För att försöka svara på min frågeställning kommer jag att använda mig av litteraturstudier, 
och utgår huvudsakligen från Carter Heywards bok Touching our strength: the erotic as 
power and the love of God som kom ut 1989. Jag kommer också att studera boken When 
Boundaries Betray Us, utgiven 1993 för att undersöka på vilket sätt den beskriver 
tillkomsthistorien av Touching Our Strength. 
 
Det går att vända och vrida på Heywards teologi på flera olika sätt, liksom man kan studera 
vilken annan teolog som helst och vända och vrida på hans eller hennes teologi. Jag kommer 
att studera Carter Heyward ur några olika perspektiv. Först ska jag studera hennes metod för 
teologi, det vill säga hennes arbetssätt, eller det är kanske mer riktigt att säga att jag kommer 
att studera det sätt på vilket hon skriver. Därefter kommer jag att referera något av hennes 
teologi så som jag har uppfattat och tolkat den. Någon annan skulle kanske tolka den på ett 
annat sätt. Det finns oändliga möjligheter. Heyward skriver egentligen om samma sak hela 
tiden, fast på lite olika sätt, med olika utgångspunkter. I centrum för hennes teologi ligger den 
ömsesidiga relationen, den relation som fungerar stärkande för alla inblandade parter. Gud 
eller det gudomliga, den heliga anden finns och verkar i och genom denna relation. Det är en 
autentisk relation, där man ger av sig själv och är helt och fullt närvarande.  
 
Som ett litet raster att lägga över Heywards sexualteologi, ska jag använda mig av några 
begrepp som jag har mött i bl a Johanna Gustavssons avhandling från 2001: Kyrka och kön. 
Dessa begrepp kan sägas utgå från frågan om vad som är syftet med sexualiteten. Är den till 
för att släktet ska reproducera sig, eller kan den ha ett syfte i sig, att ”bara” vara till för 
människans njutning och vällust? Det reproduktiva syftet passar in i en instrumentell eller 
exklusiv syn på sexualiteten, medan ”vällustsperspektivet” innefattar en mer inklusiv syn. 
 
Ytterligare ett raster som jag vill lägga över Heywards bok är det som Cristina Grenholm 
skriver om i sin bok Moderskap och kärlek. Schabloner och tankeutrymme i feministteologisk 
livsåskådningsreflektion från 2005. Grenholm använder sig av begreppen agape och eros, som 
t ex Anders Nygren har utgått från i sin teologiska reflektion över kärleken. Även Heyward 
tar upp dessa begrepp i Touching Our Strength, varför det kan vara relevant att återge 
diskussionen även här. 
 
Den här uppsatsens rubrik antyder något: Att ta inkarnationen på allvar. Heyward menar att 
kyrkan inte har tagit Guds inkarnation i människan Jesus på allvar. Denna brist vill hon med 
sin teologi försöka avhjälpa. Tar hon själv inkarnationen på allvar, kan man fråga sig. 
 
Frågeställningen för den här uppsatsen kräver också att jag definierar några begrepp. De 
begrepp som framförallt behöver definieras är: andlighet, sexualitet och erotik. Är det någon 
skillnad mellan erotik och sexualitet, kan man fråga sig. Man kan också fråga sig om det 
överhuvudtaget är någon skillnad mellan andlighet och erotik. Är det en glidande ”skala” 
mellan andlighet och sexualitet, där erotiken befinner sig någonstans på mitten? 
 

1.5 Urval och begränsningar 
Valet av litteratur kan tyckas vara ganska godtyckligt, vilket det också i någon mening är. 
Hela uppsatsen är på ett sätt ett resultat av slumpen. (För mig som troende kristen kan 
slumpen vara ett annat ord för det sätt på vilket Gud vägleder mig). Hade jag inte gått kursen 
”Svenska Kyrkans tro och liv”, och hade inte föreläsningen om ”Kyrka, kön och sexualitet” 
ägt rum, och hade inte vissa saker i mitt liv inträffat under våren – sommaren 2007 så hade 
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jag förmodligen inte ens kommit på tanken att skriva om det här ämnet. Ibland är det dock så 
att tankar och händelser stämmer överens och att saker och ting faller på plats.  
Nu är det så att jag på ett teoretiskt plan har upptäckt vad sexualitet skulle kunna vara. Att det 
inte behöver vara något som är statiskt, antingen straight eller gay, utan att den kan vara 
flytande och tämligen odefinierad. Att det är något som kan utvecklas och förändras under ett 
liv – precis som mycket annat i livet. Vad som har fallit på plats för mig är just detta, och det 
som hjälpte mig att få ihop livet och läran (eller teorin) en av Carter Heywards böcker, 
nämligen Touching our strength: The Erotic as Power and the Love of God.  Därför är det 
naturligt för mig att utgå från den boken.  
 
I arbetets slutskede kom jag i kontakt med Heywards bok When Boundaries Betray Us från 
1993. Att läsa den gjorde att Touching our strength ”öppnades upp” för mig på ett helt annat 
sätt än tidigare, och jag förstod bättre vad det är Carter Heyward egentligen skriver om. Det 
sammanhang i vilket Touching Our Strength kom till var ur en personlig kris för författaren. 
Min upplevelse av igenkännande i det, även om det naturligtvis inte var exakt samma process. 
Vilken betydelse har igenkännandet för den här uppsatsen? 
 
Från början var min tanke att även undersöka om och i så fall hur Carter Heywards syn på 
andlighet och sexualitet har förändrats efter att hon gav ut denna bok. Det tänkte jag göra 
genom att studera hennes kanske mest uppmärksammade bok Saving Jesus: Rethinking what 
it means to be Christian från 1999 och hennes senaste bok Flying Changes: Horses as 
Spiritual Teachers från 2006. Jag läste också mycket riktigt dessa böcker, och kunde 
konstatera att de säger ungefär samma sak, fast ur något andra synvinklar. På grund av 
utrymmesbrist i uppsatsen kommer jag dock inte att redogöra för innehållet i dessa böcker 
ytterligare. 
 
Det finns säkert många fler begränsningar med undersökningen än vad jag kan förutse. En av 
de allvarligaste kanske är den att ämnet har berört mig så starkt i mitt liv, att 
uppsatsskrivandet blir ett sätt för mig att bearbeta min egen livserfarenhet. Det kan bli svårt 
för mig att ställa mig utanför mig själv och betrakta. Men är det å andra sidan inte det som 
teologi handlar om: att försöka förstå livet? Teologin handlar naturligtvis också om att 
påverka och förändra. Jag skulle vilja påstå att Carter Heyward har påverkat mig i min egen 
livsresa, om hon har lyckats förändra mig är svårare att veta.  
 
En annan begränsning kan vara att jag tycker om Carter Heywards teologi, och i någon 
mening har adopterat den. Många av hennes ståndpunkter har jag gjort till mina egna, som jag 
just nu tycker helt självklara ståndpunkter, så självklara att jag nästan blir uttråkad av att läsa 
Carter Heyward. Det kan göra det svårt för mig att betrakta hennes böcker kritiskt.  
Ytterligare en begränsning med undersökningen är att jag har valt att skriva om endast en 
teologs tankar. Det skulle kunna vara fruktbart att jämföra Carter Heyward med någon annan, 
eller att sätta in hennes teologi i ett större feministteologiskt sammanhang men till det finns 
det inte utrymme i den här uppsatsen. 
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2 Carter Heyward 

2.1 Vem är Carter Heyward? 
Själv kanske Carter Heyward skulle rubricera sig som lesbisk präst och feministisk 
befrielseteolog. Hon är Howard Chandler Robbins Professor of Theology vid Episcopal 
Divinity School i Cambridge, Massachusetts, USA. Skolan har blivit känd som ett centrum för 
feministisk teologi och flera framträdande feministteologer har varit verksamma där, förutom 
Carter Heyward t ex Elisabeth Schüssler Fiorenza och Kwok Pui Lan.1

 
Isabel Carter Heyward föddes 1945 i ett North Carolina som var präglat av 
rasåtskillnadslagarna. Detta menar hon själv har påverkat henne till att arbeta för en bättre 
värld, mot förtryck och orättvisor. Hon studerade teologi under 1960-talet och blev kvinnlig 
diakon inom den amerikanska anglikanska kyrkan. 1974 prästvigdes hon tillsammans med tio 
andra kvinnliga diakoner av tre pensionerade biskopar i den s.k. Philadelphia Ordination. De 
blev kallade ”the Philadelpia eleven”. Vid den tiden var det inte tillåtet för kvinnor att bli 
präster inom anglikanska kyrkan, det blev inte tillåtet förrän 19762. Deras vigning 
påskyndade förmodligen processen mot ett erkännande inom den amerikanska anglikanska 
kyrkan att även kvinnor kan vara präster. 
Detta är bara ett exempel på Carter Heywards övertygelse om att man bäst åstadkommer 
förändring genom att handla, genom att överskrida gränser. Ett annat exempel på detta är att 
hon 1979, några år efter prästvigningen också ”kom ut” som lesbisk för att kunna vara en röst 
i den kyrkliga debatt som just hade börjat kring homosexualitet. Vad jag menar är att hon 
naturligtvis såg sig själv som lesbisk, men att själva drivkraften för offentliggörandet var att 
hon såg det som sin uppgift, sitt kall, att gå in i debatten för att förändra kyrkans och 
samhällets syn på homosexualitet 
 
Hon har sedan 1975 varit knuten till Episcopal Divinity School som forskare och lärare. Sedan 
2000 driver hon dessutom tillsammans med en kommunitet av kvinnor the Free Rein Center 
for Therapeutic Riding and Education i North Carolina. Centrets måtto är ”Horses Helping 
Humans Heal” och man tar bl.a. emot autistiska personer och personer med fysiska 
handikapp. Samspelet mellan människa och häst används/utnyttjas som en terapeutisk agent.3 
Arbetsmetoden som används vid Free Rein Center kan sägas vara en utveckling av Carter 
Heywards relationella teologi.  
 
Carter Heyward har skrivit och publicerat ett tiotal teologiska böcker, den i Sverige kanske 
mest uppmärksammade är Saving Jesus From Those Who Are Right från 1999. Hennes 
avhandling från 1982 heter The Redemption of God: A Theology of Mutual Relation där redan 
titeln antyder vilken teologi hon förespråkar. Hennes första bok A Priest Forever: Formation 
of a Woman and a Priest från 1976 handlar bl.a. om den manifestation som den ”illegitima” 
prästvigningen av the Philadelphia Eleven kom att bli. Flying Changes: Horses as Spiritual 
Teachers från 2005 är hennes senaste bok, där har hon dragit den relationella teologin till sin 
spets och menar att även samspelet mellan människor, djur och växter är en del av den 
gudomliga verkligheten.4. Den här uppsatsen tar främst sin utgångspunkt i boken Touching 
our strength: the erotic as power and the love of God, som kom ut 1989. 

                                                 
1 Wikipedia, artikel om Episcopal Divinity School, 2007 
2 Muffie Moronie, And the Walls Came A-Tumblin’ Down, Outsmart Magazine, 2001-09 
3 Free Rein Center 
4 Carter Heyward, Flying Changes: Horses as Spiritual Teachers (Cleveland: Pilgrim Press, 2005), sid 14 
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2.2 Begrepp 
Eftersom Heyward pratar så mycket om den ömsesidiga relationen kan det vara viktigt förstå 
vad hon menar med dess motsats, den relation som hon menar är störd. Vi lever (åtminstone i 
västvärlden) i samhälle präglat av sadomasochistiska relationer.1 Då menar hon inte i första 
hand våra sexuella relationer, utan att relationerna oftast består av en dominant part och en 
part som underkastar sig. Det är tärande relationer, där parterna fysiskt eller psykiskt 
missbrukar varandra och där ingen blir stärkt eller får möjlighet att verkligen växa. Men där 
relationen kan resultera i en känsla av att vara utsatt för ett övergrepp, fysiskt eller psykiskt. 
 
Som jag uppfattar Heyward så finns allt gott i den ömsesidiga relationen. Därmed finns också 
Gud i den. För att citera Martin Luther i Stora Katekesen, förklaringen till första budet: ”En 
Gud kallas det, som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tager sin tillflykt till. [ ] 
Det varvid du fäster ditt hjärta och varpå du förlitar dig, är, säger jag, i verkligheten din 
Gud.”2 Jag vet inte om Luther har påverkat Carter Heyward, men tycker att det är ungefär vad 
hon förväntar sig av en ömsesidigt stärkande relation. 
 
Den ömsesidiga relationen blir centrum i Heywards teologi, det som allting kretsar kring, det 
som hon (vi alla?) längtar efter och borde sträva efter. Den kan nästan jämställas med en djup 
vänskapsrelation. Erotiken, vänskapen, sensualiteten och sexualiteten har sin grund i den 
ömsesidigt stärkande relationen. Hon skriver inte särskilt mycket om andligheten, men jag 
tolkar det som att hon ser andligheten i den ömsesidiga relationen. Nästan som synonymer. 
Därmed är andligheten, erotiken och sexualiteten olika sätt att förnimma varandra i relation, 
att förnimma verkligheten och att förnimma det gudomliga. Heyward citerar Beverly 
Harrison, som skriver: “Our sexuality represents our most intense interaction with the 
world.”3 Själv skriver Heyward: “Our eroticism is the deepest stirring of our relationality, our 
experience of being connected to others.”4

 
I slutet av sin bok har Heyward  en ordlista där hon definierar några ord som hon menar att 
hon använder sig av på ett nytt sätt. Hon kallar det för arbetsdefinitioner.5 Jag ska återge 
några av hennes definitioner här. De är erotik, vänskap, ömsesidighet, sensualitet och 
sexualitet. 
 
Erotik. 
Carter Heyward skriver om erotiken att det är vår längtan efter att bli involverade i varandra, 
med allt vad det innebär av att se och röra vid varandra med alla sinnen. Jag tror att hon 
menar att erotiken är ett slags flöde som uppstår i relationen och som består av våra sinnen 
och våra känslor. Erotiken är det som rör sig mellan oss och är den heliga och gudomliga 
grunden för ömsesidigt stärkande relationer.6 Hon understryker att det erotiska är en helig 
rörelse, medan sensualiteten mer är förkroppsligade känslor.7 Jag har dock lite svårt att se 
skillnaden mellan dessa båda begrepp. 
 

                                                 
1 Carter Heyward, Touching Our Strength: The Erotic as Power and the Love of God (San Fransisco: Harper and 
Row, 1989), sid 56 
2 Luther, Martin. Stora Katekesen i Logosmappen 
3 Heyward, 1989, sid 55. Harrison skriver detta i Making the Connections: Essays In Feminist Social Ethics, 
1985 
4 Heyward, 1989, sid 55 
5 Heyward, 1989, sid 187 
6 Heyward, 1989, sid 187 
7 Heyward, 1989, sid 194 
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Vänskap 
Ordet vänskap används ofta bland feministiska filosofer och befrielseteologer som en 
synonym för en äkta relation. Heyward menar att detta beror på att vänskap (för kvinnor) ofta 
är den bästa erfarenheten av en verkligt ömsesidig relation. För många kvinnor är vänskapen 
med andra kvinnor mer genuint erotisk än relationen till män i eller utanför deras äktenskap. 
Därför låter Heyward erfarenheten av vänskap bli till ett paradigm för den ömsesidiga 
relationen, och som en bild för rättvisan både i vardagen och i ett större perspektiv.1

 
Ömsesidighet
Heyward menar att ömsesidighet är kärlekens process, eller kanske det som borde ske när vi 
älskar någon. Det är en erfarenhet av att vara i en autentisk relation. Ömsesidigheten består i 
att kraften och makten delas på ett sådant sätt att varje part i relationen får möjlighet att mer 
och mer bli sig själv. Ömsesidigheten som process är en relationell rörelse. Den är inte något 
statiskt, utan förändras med relationen. Liksom vi formas av ömsesidighet, förändras också 
ömsesidighetens form eftersom våra liv i relation växer och förändras.2

 
Sensualitet – sinnlighet 
Om sensualiteten skriver Heyward att det är våra förkroppsligade känslor, en blandning av 
sinnen och känslor. Eftersom vi kan röra vid något och tycka om det, smaka och tycka om, 
höra och bli arga, lukta och bli upphetsade, se och bli rädda, så kan man säga att vi är sinnliga 
personer. Det dagliga livet är en oändlig sensuell resurs med tillfällen och möjligheter till 
starka förkroppsligade känslor. Sensualiteten är grunden till våra relationer. Den håller oss i 
kontakt med varandra och med oss själva. Vår passion, våra möjligheter att erfara smärta eller 
njutning, och vår vilja till förändring är grundad i vår sensualitet.3 Som Heyward beskriver 
sinnligheten så har jag svårt att skilja den från hennes beskrivning av det erotiska. 
 
Sexualitet
Heyward beskriver sexualiteten som det förkroppsligade och relationella svaret på den 
erotiska/heliga kraften. Sex och sexualitet har därmed inte bara med kön och könsorgan att 
göra. I vår historiska kontext har sexualiteten mest förknippats med det sammanhang där vi 
vill ”ha sex”, det vill säga där vi sexuellt vill uttrycka vår förkroppsligade relationella kraft: 
tillsammans med andra, själva, med kvinnor, med män etc.4

 

                                                 
1 Heyward, 1989, sid 188 
2 Heyward, 1989, sid 191 
3 Heyward, 1989, sid 193 
4 Heyward, 1989, sid 193-194 
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2.3. Heywards metod / sätt att skriva: Theology by Heart? 
För att kunna besvara frågeställningen hur Carter Heyward behandlar förhållandet mellan 
sexualitet och andlighet så bör jag kanske nämna något om hennes metod och arbetssätt. Som 
vi kommer att se kom hennes bok Touching Our Strength till ganska snabbt, under en månads 
tid, och under en period av personlig kris. 
 
Carter Heyward är i sina böcker mycket noga med att redogöra för sina egna utgångspunkter, 
i vilken kontext hon skriver. Det har hon dock enligt min mening inte gjort fullt ut i Touching 
Our Strength. Däremot skriver hon om bokens tillkomsthistoria i en annan bok, som kom ut 
1993: When Boundaries Betray Us. Jag tycker mig förstå Touching Our Strength bättre efter 
att ha läst When Boundaries Betray Us. Det ligger en mycket stark längtan bakom orden. Hon 
skriver om denna längtan som eskatologisk, som en längtan efter något som ännu inte är.1

 
Olika metoder för teologisk reflektion 
Teologerna Elaine Graham, Heather Walton och Frances Ward skriver i boken Theological 
Reflection: Methods om sju olika metoder för teologisk reflektion och för att skriva teologi: 
 

- ’Theology by Heart’: The Living Human Document (ett levande mänskligt dokument). 
- ‘Speaking in Parables’: Constructive Narrative Theology (berättande teologi). 
- ‘Telling God’s Story’: Canonical Narrative Theology 
- ‘Writing the Body of Christ’: Corporate Theological Reflection 
- ‘Speaking of God in Public’: Correlation 
- ‘Theology-in-Action’: Praxis 
- ‘Theology in the Vernacular’: Local Theologies 

 
Frågan är om det är möjligt att kategorisera på det sätt de gör, möjligen kan det låta sig göras i 
medvetande om att en och samma teolog kan ”tillhöra” flera av kategorierna. I så fall skulle 
jag vilja placera in Heyward i åtminstone två av kategorierna: ”Theology by Heart: The living 
human document” och ”Speaking in Parables: Constructive Narrative Theology.” Helt 
kortfattat ska jag försöka redogöra för dessa båda metoder. Något försvenskat kallar jag dem 
för ”det levande mänskliga dokumentet”, respektive ”berättande teologi.”  
Den ”berättande teologin” använder sig av människors livserfarenheter som teologisk 
reflektion. Genom att skapa meningsfulla berättelser av sina livshistorier och de olika 
omständigheter man hamnar i kan människor bli stärkta i att förstå sina liv bättre och att 
kreativt arbeta för förändring. I den meningen kan berättelserna sägas vara heliga. Det kan 
röra sig om erfarenheter av livet som tolkas som uppenbarelser av det mänskliga livets 
mystika och odefinierbara karaktär och erfarenheter som tolkas som uppenbarelser av Guds 
närvaro i det vanliga livet.2

Den metod för teologisk reflektion som kallas ”det levande mänskliga dokumentet” är enligt 
min mening en variant av den ”berättande teologin”. Möjligen ligger skillnaden i att den 
”berättande teologin” fokuserar mer på händelser och skeenden, medan den senare metoden 
fokuserar på vad som händer i människans inre. Metoden använder sig av samtida texter som 
”gör liv till text”, t ex dagböcker, brev, andliga självbiografier och noggranna redogörelser för 
exempelvis pastorala möten. I dessa mänskliga dokument är det jaget och det inre livet som 
står i fokus och är platsen för den teologiska reflektionen. Lika viktigt är det att dessa 
”vittnesmål” kan läsas och tolkas av andra. Jaget formas genom nära relationer med Gud och 

                                                 
1 Heyward, 1989, sid 105 
2 Elaine Graham, Heather Walton and Frances Ward, Theological Reflection: Methods (London: SCM Press, 
2005), sid 47-49 
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med andra människor. Djupa personliga känslor kan vara en källa till utveckling av tron och 
teologin.1

Det är minst lika relevant att placera in Heyward i kategorin ”Theology in Action: Praxis”, 
dels eftersom hon ser sig själv som en befrielseteolog, dels eftersom hon har försökt leva ut 
sin tro och teologi i sitt liv. Jag kan till exempel se hennes prästvigning och hennes sätt att 
”komma ut” som lesbisk som en sorts ”performative knowledge, that is, a way of knowing 
that is inseparable from doing.”2 Men eftersom Heyward berättar väldigt personligt om sitt liv 
i flera av sina böcker, till exempel i böckerna A Priest Forever och When Boundaries Betray 
Us, med berättande text, dikter och brev, så anser jag att hon gör teologi av sitt eget liv, i form 
av levande mänskliga dokument och berättande teologi. 
 
Heywards egen livshistoria och erfarenhet som uppenbarelse 
Boken Touching Our Strength kom ut 1989 och kom till under en svår period i Heywards liv, 
då hon bl a hade genomgått terapi. Detta skriver hon själv om i boken When Boundaries 
Betray Us.3 Efter att hon med hjälp av Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram hade 
kommit ur ett alkoholberoende och bulimi kände hon sig utarbetad, trött, på gränsen till att 
”gå in i väggen”. Det var anledningen till att hon beslöt sig för att genomgå terapi. Eftersom 
hon ville prata med någon som hade liknande erfarenheter sökte sig Heyward till en kvinnlig, 
lesbisk terapeut. Enligt Heyward ”fann” de varandra direkt och inledde ett dynamiskt 
samarbete i terapin, där båda påverkades starkt. Heyward blev mer eller mindre förälskad i 
terapeuten. Hon upplevde att känslorna var ömsesidiga, även om terapeuten försökte vara 
”professionell” och behålla distansen. Heywards starka önskan var att relationen efter 
avslutad terapi skulle kunna utvecklas till en vänskapsrelation. Terapeuten var ambivalent till 
detta. Anledningen till Heywards önskan att få veta om det kunde bli vänskap, var att hon 
annars ansåg att relationen inte var ”äkta”, autentisk, inte ömsesidig. Redan i sin avhandling 
hade hon utvecklat tanken om att Gud och det Heliga finns i den ömsesidiga relationen4, den 
som får båda parter i en relation att växa. Denna tankegång arbetade hon nu vidare med, och 
tog med sig in i terapin. Dessa tankar i kombination med hennes upplevelse av att relationen 
till terapeuten trots allt hade innehållit ett starkt inslag av ömsesidigt stärkande relation, 
utmynnade så småningom i boken Touching Our Strength. 
 
Terapin fortsatte, enligt Heyward, alltför länge på grund av att båda parter ville fortsätta 
träffas. Därför hittade de på anledningar till att terapin borde fortsätta, var och en på sitt håll. 
Till sist sprack relationen, och terapin. Heyward menar i When Boundaries Betray Us att det 
var en relation som präglades av känslomässiga övergrepp. ”I had been abused – not sexually, 
but emotionally.”5 Heyward menar att ett övergrepp kan komma ur en professionell hjälpares 
vägran att vara verkligt närvarande tillsammans med den hjälpsökande. Ett sådant övergrepp 
kan lika gärna komma av att gränserna dras för hårt som att man inte drar några gränser alls. 
”[T]his mutual authenticity is the root of all that is genuinely moral, creative, and liberating, 
whether in teaching, pastoral work, or psychotherapy.”6

 
Jag menar att händelserna i samband med detta måste ha påverkat Heyward i hennes arbete 
med Touching Our Strength. Något som hon också själv skriver om. Hennes upplevelse av 
                                                 
1 Graham m.fl, sid 18 
2 Graham m.fl, sid 170 
3 Carter Heyward, When Boundaries Betray Us (Cleveland: Pilgrim Press, 1993), sid 21-107 Hela detta stycke 
och nästa är en sammanfattning av dessa sidor. 
4 Carter Heyward, The Redemption of God. A Theology of Mutual Relation (Boston: University Press of 
America,1982), sid 2 
5 Heyward, 1993, sid 137 
6 Heyward, 1993, sid 183 
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dynamiken i den relation hon hade med terapeuten, om en helig samhörighet, en ömsesidigt 
stärkande relation. Hennes starka längtan efter fortsatt vänskap. Hennes rädsla för att vara för 
påträngande. 
 
Heyward säger sig ha skrivit Touching Our Strength för att teologiskt kunna förstå vad hon 
hade lärt sig genom terapin och dess efterdyningar.1 Skrivandet fungerade klargörande och 
terapeutiskt för henne. Hon menar att det var en period då den Helige Ande manifesterades. 
Genom att skriva boken tycker hon sig ha funnit sin röst som en lesbisk femistisk 
befrielseteolog. Så här skriver hon: 

Yes, I had been badly hurt, and I was only at the beginning of understanding much of what had 
happened, but already I knew the sacred – creative, liberating – character of the power Elisabeth 
and I had shared [ ].2

 
Ovanstående citat tydliggör enligt min mening att Heyward ser sitt liv och sina erfarenheter 
(och också andras) som en plats där Gud uppenbarar sig för henne och för oss. Heyward 
använder till stor del sig själv och sina egna erfarenheter som teologiska ”verktyg”. Hon 
använder också andra människors erfarenheter och texter, t ex dikter eller ”vittnesbörd” om 
personliga erfarenheter, för att tydliggöra vad hon menar. I Touching Our Strength inleder 
hon varje kapitel med en kort personlig text skriven av någon av sina elever. Dessa texter 
består av korta sammanfattande reflektioner över personens liv och var i livet hon eller han 
står just nu (när det skrevs). 
 
Heywards kunskapssyn 
Vid läsningen av Heywards böcker har jag ofta fått en känsla av att hon skriver spontant, 
direkt ut hjärtat. Många gånger kan jag uppleva att hennes argument kanske inte är så väl 
underbyggda. Men jag tror att den känslan är en illusion, som kommer av hennes speciella 
skrivsätt och hur hon resonerar kring kunskap och lärande. Nedanstående citat kanske kan 
klargöra vad jag menar. 

In the spirit and emerging tradition of feminist liberation theology, this book is written on the 
basis of a different set of assumptions about knowledge and learning. I have no desire or 
intention to follow classical western lines of reasoning in this presentation of what, to the best of 
my capacity to know, is true and good. I cannot; for to study either sexuality or theology from a 
classical western perspective would be to begin on the assumption that embodied – sensual, 
emotional – knowing is in fact ignorance.3

 
Jag känner att jag på något sätt måste ”rättfärdiga” Heywards sätt att skriva, åtminstone för 
mig själv. Ibland tycker jag att hon gör det lite för enkelt för sig, särskilt i Touching Our 
Strength, men jag förstår ju nu att den boken var ett sätt för henne att ”skriva av sig”. Det är 
mycket starka känslor som ligger i bakgrunden.  
 

                                                 
1 Heyward, 1993, sid 121 
2 Heyward, 1993, sid 121 (Elisabeth är ett fingerat namn på Heywards terapeut) 
3 Heyward, 1989, sid 6 
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2.4 Olika perspektiv på Carter Heywards teologi 
Relationell teologi 
Heyward, liksom många samtida teologer, grundar sin relationsteologi på den judiske 
filosofen Martin Bubers verk Jag och Du. Buber utvecklade en ontologi baserad på 
relationen. Han menade att jaget skapas i, av och genom relationen. Även den skotske 
moralfilosofen John Macmurray utvecklade en liknande filosofi, där han, enligt Heyward, 
menade att man skapas i relation till andra i en ständigt pågående process, likaså deltar man i 
skapandet av andra1  
 
Heyward menar att det är ett gemensamt drag hos de flesta feministiska befrielseteologer att 
tala om rättvisa och jämlika relationer, som målet och syftet med vårt liv tillsammans här på 
jorden. Detta innebär att vi lever i en relationsmatris tillsammans i världen, och att vi därför 
har ett gemensamt ansvar att leva i ömsesidig relation.2 I sin strävan efter att komma till rätta 
med det onda, t ex rasism , heterosexism och ekonomiskt utnyttjande skriver Heyward att hon 

have become increasingly interested in probing the character of what is radically good in our 
commonlife: our power in mutual relation as the basis of our creative and liberating possibilities, 
literally the only basis of our hope for the world. This interest has produced this sexual 
theology.3

Heyward sätter likhetstecken mellan kraften i en autentisk relation och det som kristna och 
andra har kallat ”Guds kärlek.”4

 
Feministisk erosteologi
Cristina Grenholm kallar Heywards (och Rita Nakashima Brocks) teologi för en feministisk 
erosteologi.5 Hon menar att det inom den teologiska reflektionen över kärleken har skett en 
förskjutning från en betoning av agape till att mer betona eros. Grenholm beskriver  
Heywards kärleksreflektion i ljuset av Anders Nygrens bok från 1930-talet Den kristna 
kärlekstanken genom tiderna: Eros och agape. Enligt Nygren handlar kärleken främst om 
människans gudsrelation. Grenholm skriver så här om eros och agape hos Nygren: ”Eros är 
människans väg till Gud, agape Guds väg till människan. Eros är begär, agape offer. Eros 
stiger uppåt, agape nedåt. Eros är egocentrisk, agape gemenskapsstiftande. Eros är 
människans väg till Gud för hennes egen skull, agape Guds väg till människan för människans 
skull.”6 Nygren säger, enligt Grenholm, inte så mycket om sexualiteten och erotiken som 
kärlekens kroppsliga uttryck, mer än att han avgränsar agape från den jordiska och sensuella 
eros.7 Vad som har hänt i den teologiska reflektionen över kärleken sedan 1930-talet är att 
man inte längre bortser från dess kroppsliga uttryck. ”Det har skett en förskjutning från agape 
till eros, från hierarki till jämlikhet och från idé till empiri.”8 Grenholm kallar den teologi som 
tar hänsyn till denna perspektivförskjutning för en feministisk erosteologi. Heyward betonar 
ju väldigt starkt den ömsesidiga relationen (som inte nödvändigtvis måste vara jämlik) och tar 
avstånd från den patriarkala hierarkin. Hon betonar också starkt den personliga erfarenheten, 
och därmed också den kroppsliga erfarenhetens roll i skrivandet av teologi, och jag tror att 
hon därmed menar att man inte kan ställa sig utanför sig själv och tala om någon vacker, 

                                                 
1 Heyward, 1989, sid 15f 
2 Heyward, 1989, sid 16 
3 Heyward, 1989, sid 18 
4 Heyward, 1989, sid 18 
5 Cristina Grenholm, Moderskap och kärlek. Schabloner och tankeutrymme i feministteologisk 
livsåskådningsreflektion (Nora:Nya Doxa, 2005), sid 142f 
6 Grenholm, 2005, sid 137 
7 Grenholm, 2005, sid 138 
8 Grenholm, 2005, sid 142 
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transcendent idé.1 Därför kan man nog säga att Heyward och hennes teologi är en pusselbit i 
talet om kroppens och sexualitetens återkomst. 
 
Heyward skriver också själv om eros, philia och agape. Eros menar hon är den sexuella 
kärleken, och philia den ”broderliga” kärleken, medan agape är Guds kärlek till oss, eller vår 
kärlek till Gud och till nästan. Eros och philia har traditionellt setts som moraliskt lägre 
former av kärlek än agapekärleken. Denna moralism kommer ur den kristna dualismen mellan 
den andliga och materiella verkligheten, mellan mig själv och den andre. Ju svårare det är att 
älska någon (t ex sina fiender, främlingar, människor vi inte tycker om), desto bättre har den 
kärleken ansetts vara.2 Heyward menar att den kroppsliga kärleken traditionellt har 
nedvärderats av den kristna teologin, eftersom den har ansetts vara farlig och inte tillräckligt 
andlig. Hon menar istället att det erotiska är det förkroppsligade uttrycket av Guds kärlek. 
Med utgångspunkt i 1Joh 4:7 (”Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från 
Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud”) menar hon att erotiken är den 
Heliga Andens längtan, genom våra kroppar, efter ömsesidigt stärkande relationer. Grunden 
för en kärlek som är både agape, philia och eros finns i den heliga rörelsen mellan oss, den 
ömsesidiga relationen.3

 
Syftet med sexualiteten  
Johanna Gustavsson skriver i sin avhandling Kyrka och kön om olika sätt att teoretiskt förstå 
vad sexualitet är. Utifrån detta kan man försöka undersöka var Heyward befinner sig när det 
gäller synen på sexualiteten. Vad är målet för sexualiteten? Har hon en exklusiv och 
instrumentell syn eller en inklusiv syn?  
En exklusiv (och kanske mer traditionell) syn på sexualiteten innebär att den betraktas 
instrumentellt, utifrån vilken funktion den kan tänkas ha i det mänskliga livet. De funktioner 
man då tänker sig är fortplantning (ses som gott i detta perspektiv) och behovstillfredsställelse 
(ses som något sämre). En inklusiv syn på sexualiteten innebär istället att de mänskliga 
behoven av gemenskap, ömhet och närhet betonas. Sexualiteten anses då kunna hjälpa 
människan till gemenskap.4  
Heyward deklarerar sin ståndpunkt redan i de två första meningarna av sin bok. Hon säger: 

This book is not about either sex or God as these terms have denoted particular traditional points 
of reference: to male and female reproductive/pleasure organs and their manipulation, or to an 
anthropomorphized deity to whom we ascribe absolute power. It is about sex and God as we are 
able to re-image both as empowering sparks of ourselves in relation.5

 
Här tydliggör hon att hon tar avstånd från traditionella perspektiv och att hon har en inklusiv 
(eller relationell) syn. Alltså att sex är något som kan stärka oss i våra relationer, inte att målet 
med vår sexualitet i första hand är reproduktion.  
 

                                                 
1 Grenholm, 2005, sid 142f 
2 Heyward, 1989, sid 98 
3 Heyward, 1989, sid 99 
4 Johanna Gustafsson, Kyrka och kön: om könskonstruktioner i Svenska Kyrkan 1945-1985 (Stockholm: Brutus 
Östlings bokförlag Symposion, 2001), sid 278-279 
5 Heyward, 1989, sid 2f 
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2.5 Touching Our Strength 
Boken består av sju kapitel som obönhörligt, om och om igen trummar in bokens budskap i 
läsaren: att den ömsesidiga relationen är grunden för allting, även för sexualiteten. Därför kan 
man säga att bokens två sista kapitel innehåller det som de fem första kapitlen har förberett 
för, nämligen Heywards teologi om sexualiteten och hennes sexualetik. Något som under 
läsningen blev viktigt för mig var hennes syn på att historien har något att lära oss även vad 
gäller sexualiteten. Därför ska jag redogöra för vad hon skriver om detta innan jag fortsätter 
med att berätta om hennes sexualteologi och sexualetik. 
 

2.5.1 Ett historiskt synsätt på sexualitet 
Heyward ägnar ett helt kapitel i sin bok åt att argumentera för en essentialistisk syn på 
sexualiteteten. Som vi har sett finns det olika sätt att se på sexualiteten. Ett ganska vanligt 
förekommande sätt är att hänvisa till naturen och säga att ett visst beteende är mer naturligt än 
ett annat. Detta synsätt kan kallas essentialistiskt. En essentialistisk syn på sexualiteten 
innebär att vi försöker förklara komplexa ”fenomen” / uttryck / former, som t ex 
homosexualitet, genom att hänvisa till naturen, något medfött, någontings innersta kärna, 
substans eller sanning, en förutbestämd essens hos personen i fråga.1 Heyward menar istället 
att sexualiteten är socialt konstruerad.2 Det är hon inte ensam om att hävda. Michel Foucault 
har t ex framfört liknande tankegångar, och idag är många teoretiker, t ex Cristina Grenholm, 
överens om att även kön är något som är socialt konstruerat. Man talar om kön, genus och 
genderisering. Genderisering är då den process som fastställer ”innebörden i att vara kvinna 
eller man.”3  
Heyward menar att det inte finns någon som till sin identitet eller essens är homosexuell eller 
heterosexuell, snarare är det så att det finns personer som agerar homo- eller heterosexuellt. 
Hon förespråkar istället en historisk förståelse av sexualiteten eftersom det innebär att man 
tydliggör hur föränderlig tillvaron är. Därmed blir det svårare att hävda att sexualiteten skulle 
vara något statiskt, något för alla tider givet. Istället menar Heyward att vi får en förståelse för 
att även den egna sexualiteten under loppet av en människas liv kan vara något som förändras, 
liksom en människa förändras och påverkas av sin omgivning och sina relationer i övrigt.4

 
Att bygga en sexualetik på ett historiskt istället för ett essentialistiskt perspektiv innebär ett 
fokus på vad vi gör, inte på vad vi är. Sexualetiken bör, menar Heyward, intressera sig för hur 
vi agerar i relation till varandra, inte för huruvida det är rätt eller fel att vara hetero-,  
homosexuell eller något annat. En historisk förståelse av sexualiteten kan dock göra det 
svårare att vara homosexuell/lesbisk, eftersom det inte är möjligt att bli accepterad pga att 
man är något som är medfött. Heyward menar att sexualiteten formas av många olika faktorer, 
bland annat den egna ”tillåtelsen” att agera på ett visst sätt.5  
 
Den brittiske socialhistorikern Jeffrey Weeks ställer en viktig fråga: När blev 
heterosexualiteten en ideologi? Jag tror att det är den frågan Heyward utgår ifrån när hon 
försöker ge en historisk förklaring till västvärldens attityder till sexualiteten. Det är en attityd 
                                                 
1 Heyward, 1989, sid 40 
2 Heyward, 1989, sid 39 
3 Cristina Grenholm “Genderisering och livsåskådningsreflexion. Könsanalytiska perspektiv på teologisk 
forskning” i: Eriksson, Anne-Louise (red) Var kan vi finna en nådig Gud? Om könsmaktsordning i kyrka och 
teologi. (Uppsala: Uppsala universitet.2002), sid 84 
4 Heyward, 1989, sid 40 
5 Heyward, 1989, sid 41 
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som genomsyrats av ett behov av att kontrollera människors sexualitet och boven i dramat är 
kyrkan, menar Heyward. När det gäller attityder till sexualiteten är västvärldens historia så 
tätt sammanlänkad med kyrkans historia att de är omöjliga att skilja åt.1 Heyward hänvisar till 
den historiske teologen Samuel Laeuchlis arbete Power and Sexuality: The Emergence of 
Canon Law at the Synod of Elvira. Han skriver om konciliet i Elvira i Spanien i början på 
300-talet, där kyrkan för första gången fattade beslut som var direkt antisexuella. Under detta 
koncilium fattades bl a beslut om att präster måste leva i celibat. 
 
Teologer har ofta under perioder med stor social oro velat idealisera den mänskliga tillvaron 
genom att förandliga den, menar Heyward. Vid konciliet i Elvira gjordes detta genom att män 
uppmanades att höja sig över sin kroppslighet och sin sexualitet.2 Den kristna kyrkan utgår till 
stora delar fortfarande från denna antisexuella dualism, som också är en anti-kvinnlig 
dualism. Från och med det andra århundradet har kyrkan enligt detta resonemang, kopplat 
samman kvinnor och sexualitet med det onda. En historisk förståelse av sexualiteten innebär 
alltså att se kopplingar mellan den sociala kontrollen av sexualiteten och den sociala 
kontrollen av kvinnan. Kopplingen mellan kvinnor och sex har, menar Heyward, i västvärlden 
kommit att bli nära nog synonymer.3

 
Heyward menar också att för kvinnor i allmänhet har sex sällan varit något lustfyllt, utan det 
har oftare inneburit något nödvändigt (ont?). Det är fortfarande en realitet för många kvinnor 
att äktenskap är den enda möjligheten att uppnå ekonomisk, social och sexuell trygghet. 
Heyward citerar Jeffrey Weeks som menar att detta har blivit mer och mer tydligt under det 
senaste århundradet. Vi vill gärna tro att äktenskapet är något frivilligt, men i verkligheten är 
det oftast något förutbestämt. En ekonomisk, kulturell, moralisk och sexuell nödvändighet.4

 
Trots alla sina förbehåll verkar ändå Heyward mena att en historisk förståelse av sexualiteten 
kan hjälpa oss att börja se sex som något erotiskt, som en livskraft. En av Heywards egna 
”husgudar” Audre Lorde har skrivit om erotiken som källan till vår kreativitet, vår glädje,  
energin i poesin, musiken, älskogen, dansen, meditationen, vänskapen och det meningsfulla 
arbetet. Historien kan lära oss något om erotiken som en kreativ kraft, menar Heyward. 
Teologiskt sett talar vi om kraften i den ”rätta” relationen, och ur ett kristet perspektiv: om 
Guds kraft. Det historiska perspektivet låter oss kanske också erfara sexuell njutning som 
något gott, och som något moraliskt riktigt., utan behov av något rättfärdigande. Men ur ett 
traditionellt kristet perspektiv är detta ett skandalöst påstående, enligt Heyward.5

 
Heyward menar också att eftersom vi skapar historia med hjälp av ord, så måste vi tala om 
och acceptera både det arv vi bär med oss av en kroppsfientlig och kvinnofientlig, sexuellt 
undertryckande tradition, men också om våra liv idag och hur vi vill se framtiden.6

 

2.5.2 En sexualteologi och sexualetik 
I de två avslutande kapitlen i Touching Our Strength formulerar Heyward en sexualteologi 
och en sexualetik. Det får mig att fundera över skillnaden mellan dessa två begrepp. Är det 
någon skillnad överhuvudtaget? Uppenbarligen tycker Heyward det, eftersom hon behandlar 

                                                 
1 Heyward, 1989, sid 42 
2 Heyward, 1989, sid 44 
3 Heyward, 1989, sid 44 
4 Heyward, 1989, sid 45 
5 Heyward, 1989, sid 46 
6 Heyward, 1989, sid 47 
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begreppen i varsitt kapitel. Hon definierar dock inte något av begreppen på ett för mig tydligt 
sätt. Därför ska jag försöka reda ut vad det är hon menar egentligen. 
 
Att Heyward överhuvudtaget ger sig i kast med att försöka formulera en sexualteologi har nog 
att göra med att hon anser att sexualitetens uttryck är nära sammanbundna med livet i övrigt. 
Hur samhället mår avspeglar sig i även i det allra mest intima. Jag tror också att hennes 
upplevelse av att ha blivit utsatt för ett känslomässigt övergrepp i samband med den tidigare 
nämnda terapin, har drivit henne till att försöka sätta in det hon hade varit med om där i ett 
större samhälleligt och historiskt sammanhang. 
 
Klyftan mellan ont och gott, sex och Gud 
Heyward menar att den kristna kyrkans, och de andra patriarkala religionernas gud inte kan 
göra något för att förändra världen. De som har makten i dessa strukturer kommer istället att 
göra allt för att bibehålla den rådande ordningen. Problemet med den patriarkala ordningens 
gudom är att han framkallar skam och rädsla hos oss.1 Heywards bok är nästan som en 
anklagelseskrift mot kyrkan och kyrkans män, som har skapat denna gud för att ge sig själva 
kontrollen över livets och dödens kaotiska krafter, t ex sex och passion. I den kyrkliga 
historien har relationen mellan Gud och erotiken, andligheten och sexualiteten varit präglad 
av motsättningar. God är god och sex är ont har vi kristna fått lära oss, enligt Heyward. Detta 
synsätt stadfästes av konciliet i Elvira, men Augustinus var den förste kristne teolog som 
systematiserade erotofobin (rädslan för sex) som en av kristendomens kärnor. Heyward 
skriver att Augustinus var en man med två starka passioner, dels en stark sexuell passion, dels 
en stark andlig passion. Han lyckades aldrig intregrera dessa i sig själv, utan såg andligheten 
som källan till kärlek och kreativitet medan hans starka sexuella passion gav honom skam- 
och skuldkänslor.2 Augustinus förvandlade den manikeiska lärans (som han konverterade 
från) dualistiska kosmologi till en dualistisk moral där andlighet ställdes i motsats till 
sexualitet.3

Rather than embracing sexuality as a dimension of sacred passion, Augustine targeted it as its opposite: the 
source of sin, setting in theological motion a violent antagonism, which christians (and others) have suffered to 
this day.4

 
Heyward spänner bågen högt, och hon vill med hjälp av sin egen sexualteologi försöka 
överbrygga den klyfta mellan Gud och sex som hon menar att Augustinus och den tidiga 
kyrkan har skapat. Låt oss se om hon lyckas. 
 
Lyckas Heyward överbrygga klyftan med sin sexualteologi? 
Från att ha gjort kopplingar mellan teologiska och sociala och historiska förståelser, fortsätter 
Heyward till att utforska det erotiska som helig kraft, och i vilken grad Gud kan sägas vara 
denna erotiska kraft.5 Till skillnad från den traditonella systematiska teologin, menar 
Heyward att hon tydligare kopplar samman skapelsen och frälsningen. Tillsammans utgör de 
en helig process. ”They signal relational empowerment, which is at once creative and 
liberating, sensual and sacred.”6  
 
Vi kommer naturligtvis aldrig undan arvssynden (the original sin), dvs de strukturer av 
dominans och underkastelse som genomsyrar hela vår gemensamma tillvaro. Men i bilden av, 
                                                 
1 Heyward, 1989, sid 88 
2 Heyward, 1989, sid 89 
3 Heyward, 1989, sid 90 
4 Heyward, 1989, sid 90 
5 Heyward, 1989, sid 90f 
6 Heyward, 1989, sid 91 
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och längtan efter den ömsesidigt stärkande relationen, finns ett eskatologiskt drag, eftersom vi 
glimtvis kan erfara den i livet här och nu, t ex i nära vänskapsrelationer, men också kan erfara 
att den ännu inte tillfullo har realiserats. Däremot är kan var och en sträva efter att leva mer 
helt tillsammans med vänner och älskare i ömsesidigt stärkande relationer, menar Heyward.1  
 
Heyward lyfter fram ett alternativ till Kristus-metaforen: Christa. Från början ett 
bronskrucifix av en kvinnlig Kristus som efter att ha placerats i en av New Yorks katedraler 
1984 orsakade en hel del rabalder.2 Men Heyward vill använda Christa som en symbol för 
den kraft som finns i det ömsesidiga samspelet mellan människor (framförallt mellan 
kvinnor). Kristi kropp är en symbol som för många kvinnor inte fungerar längre, eftersom den 
enligt Heyward ”signifies death to eros, death to women, and violent death to erotically 
empowering women who touch one anothers’s lives deeply.”3  Symbolen Christa får istället, i 
Heywards sexualteologi representera motsatsen till vad kyrkan genom historien har predikat 
och lärt ut om kvinnor och om sexualitet. Christa kan för kristna representera “the erotic as 
power and the love of God as embodied by erotically empowered women.”4  
Har då Christa kunnat bli en levande symbol? Personligen har jag svårt att relatera till en 
påhittad person/symbol som aldrig har varit verkligt levande, även om Heyward, om jag 
förstått det rätt, menar att symbolen Christa sammanfattar alla kvinnors erfarenheter. På ett 
sätt tycker jag att Heyward motsäger sig själv. Å ena sidan menar hon att vi måste överbrygga 
klyftan mellan andligheten och sexualiteten, men å andra sidan upphöjer hon den ömsesidiga 
relationen till något nära nog översinnligt, inte riktigt av denna världen, något som för mig 
blir svårt att ta på och se som verklighetsförankrat. Hon skriver ju också mycket riktigt att den 
ömsesidiga relationen har ett eskatologiskt drag. Men eftersom hon trots allt inte glömmer 
bort arbetet för en bättre och rättvisare värld, utan kopplar samman det med det som pågår i 
varje mänsklig relation, så anser jag ändå att hennes teologi håller, även om jag tycker att hon 
svävar ut väl långt ibland. Hennes teologi har dock ett drag av mystik i sig, vilket även 
Dorothee Sölle skriver i en kommentar till boken: ”Heyward does not use mystical 
terminology, yet the whole book testifies to the mystical experience that is at the heart of both 
religious and sexual life.”5

 
I vilken mening kan det sägas att Heyward skriver en sexualteologi? Enligt min mening så är 
det svårt att skilja hennes sexualteologi från hennes teologi i övrigt. Anledningen till det är att 
hon ser sexualiteten som en del av livet i övrigt, bara ett mer kroppsligt sätt att mötas i 
relation och att uttrycka sina relationer. 
 
Rubriken på den här uppsatsen är ju Att ta inkarnationen på allvar. Heyward skriver att 
inkarnationen inte har tagits på allvar i kristenheten. Därmed menar hon att Guds inkarnation i 
människan Jesus Kristus genom historien har tolkats som en i första hand andlig händelse. 
Hon menar också att bibeln och bibelanvändningen understryker detta förandligande av Jesus 
och av oss själva. Hur tar man då inkarnationen på allvar, enligt Heyward? Eftersom det 
erotiska är en Guds kraft, så får vi kunskap om det gudomliga i första hand genom våra 
sinnen. Vi kan se med våra ögon, höra med våra öron, känna med vår hud och så vidare. Gud 
eller det gudomliga finns förkroppsligat mellan oss och hos oss främst i den mån vi strävar 
efter ömsesidigt stärkande relationer.6  

                                                 
1 Heyward, 1989, sid 91 
2 Heyward, 1989, sid 114 
3 Heyward, 1989, sid 115 
4 Heyward, 1989, sid 115 
5 Heyward, 1989, ”Advance praise”, kommentar på första sidan innanför pärmen, onumrerad sida 
6 Heyward, 1989, sid 94 
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Heyward använder sig av ett nästan poetiskt språk som blir svårt att översätta till en vettig 
svenska som uttrycker det som hon faktiskt vill säga, det som så att säga sägs ”mellan” orden. 
Här är ett exempel på detta: 

Our shared experience of relational power, our sacred experience of sensual power, our erotic 
experience of the power of God, is the root of our theological epistemology. It is the basis of our 
knowledge and love of God. It is a calling forth, an occasion to touch each other’s lives, and an 
open invitation into the healing of common woundedness[.]1

 
Heyward säger sig också vara medveten om att det relationella sättet att leva och förändra inte 
är lätt för någon och att det kräver ett oändligt tålamod, med varandra och med oss själva. 
Augustinus och kyrkofäderna trodde istället att det var svårt att älska eftersom man måste 
undertrycka sin erotiska passion.2 Heyward menar istället att vi är rädda för den erotiska 
livskraften eftersom ett totalt bejakande av den kommer att tvinga oss till att omvärdera alla 
aspekter av vår existens och att förändra våra liv. ”The capacity to begin moving through fear 
toward our YES is a blessing. It is the beginning of healing, the dawning of a new creation.”3

 
Heyward verkar också mena att homosexuella personer genom att “komma ut” och berätta om 
vilka dom är kan ”gå före” andra i processen för att komma över den rädsla som skiljer oss 
från varandra och den ömsesidiga relationen.4

 
Vänskap 
Vänskap är det syfte till vilket vi är skapade, menar Heyward. Därför bör också syftet med en 
sexualteologi och en sexualetik vara att generera vänskap, som är den förkroppsligade 
ömsesidigheten. Vänskap blir i Heywards teologi något mycket viktigt, ett paradigm för den 
ömsesidiga relationen. Därför behöver vi lära oss mer om vad ömsesidighet är och inte är, för 
att kunna förstå vad som står på spel.5  
 
Heyward menar att ömsesidigheten är en process som innehåller ett drag av spänning 
(tension), och där människor tillsammans kämpar för att förkroppsliga vänskap. Det innebär 
att vi måste lära oss att glädjas åt varandras olikheter. Vi skapar och frigör varandra i 
ömsesidighetens process. Den erotiska kraften innehåller, förutom rörelsen mot ömsesidighet, 
även en längtan efter ömsesidighet. En slags eskatologisk rörelse. En längtan efter som något 
som både är och ännu inte är i den ömsesidiga relationen.6

 
Motsatsen till en ömsesidig relation är alienationen. Vi lever i ett samhälle som är präglat av 
alienation, menar Heyward, och alla är involverade i detta. Heyward kallar det alienerade 
samhällets sociala struktur sadomasochistisk.7 Hon talar här inte i första hand om sexuell 
sadomasochism, utan om hur vi alla har deformerats av en sadomasochistisk social struktur av 
dominans och underkastelse där våld och extas har blandats samman.8  
 
 
 

                                                 
1 Heyward, 1989, sid 99 
2 Heyward, 1989, sid 100 
3 Heyward, 1989, sid 102 
4 Heyward, 1989, sid 21 
5 Heyward, 1989, sid 104 
6 Heyward, 1989, sid 104-105 
7 Heyward, 1989, sid 105 
8 Heyward, 1989, sid 108-109 
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En sexualetik 
I bokens avslutande kapitel formulerar Heyward sin sexualetik och förklarar varför hon anser 
att vi behöver en sådan. Sexualetiken är nödvändig som vägledning för hur vi bör bete oss 
sexuellt i relation till varandra.1

 
Heyward räknar upp flera orsaker till varför vi behöver en sexualetik. En av de viktigaste 
anledningarna är att vår gemensamma kropp är i fara, den är skadad och den skadar. Vi 
behöver reflektera etiskt över vilka vi är i tillsammans, i gemenskap, eftersom vi är en kropp 
med många lemmar. Om vi ser världen som en enda kropp, är det lättare att förstå att det inte 
är någon annan som behöver hjälp. Det är inte någon annan som är sjuk i t.ex. AIDS, det är vi 
själva, vår gemensamma kropp.2 Hon menar också att med tanke på den kyrkliga traditionens 
misogyni och erotofobi, så är den kristna kyrkan inte till stor hjälp vid utformandet av en 
sexualetik, kyrkan kan istället vara direkt skadlig i detta fall.3

 
Kyrkan har alltså bidragit till att vi förnekar våra kroppliga erfarenheter och att vi alieneras 
från oss själva och varandra och från den heliga kraft som kan flöda mellan oss och att vi 
därmed inte har tagit inkarnationen på allvar. Hur menar då Heyward att vi ska kunna befrias 
från dessa band som binder oss vid vår rädsla?  
 
Vi måste börja genom att ta ansvar för de moraliska anspråk vi gör. Dessa anspråk bör vara 
baserade på värderingar (det som vi anser är gott), skyldigheter och förpliktelser (dvs de 
begränsningar som respekten för varandra sätter för våra handlingar), samt på visioner 
(visioner av ett gott liv på grundval av värderingar och förpliktelser). På grundval av dessa tre 
dimensioner dras vi till vissa personer och processer och inte till andra när vi skapar våra 
teologiska och etiska ställningstaganden4

 
Behovet av etik uppstår när vi på grundval av våra värderingar, dras mellan olika förpliktelser 
eller moraliska anspråk / krav. Heyward ger följande exempel: 
På grundval av en värdering av erotiken som en helig kraft, kan olika personer komma till 
olika slutsatser om vilka moraliska skyldigheter som krävs och därmed handla på olika sätt. 
Hon skriver i det sammanhanget om monogami, celibat och en öppenhet för sexuella 
vänskapsrelationer (hon undviker ordet promiskuitet, som hon menar har en nedsättande 
betydelse). Någon kanske ser sig som förpliktigad att reservera sitt uttryck av den 
förkroppsligade erotiska kraften i relation till en enda person. Detta kallar vi monogami. 
Samma grundläggande värdering av erotiken som en helig kraft kan istället uttryckas på så 
sätt att man anser att denna kraft kan få uttryckas även i relation till sina vänner. Heyward 
kallar detta en öppenhet för sexuella vänskapsrelationer (inte promiskuitet). Det tredje sättet 
att uttrycka samma grundläggande värdering är således att man ser sig förpliktigad att hålla 
inne med det fysiska uttrycket av den erotiska kraften i alla sina relationer, dvs celibatet.5 
Heyward menar att vilket sätt att leva man än väljer så kan valet vara grundat i alienation eller 
i trohet. Det monogama äktenskapet kan t ex vara ett ärligt sätt att förkroppsliga den erotiska 
kraften. Det kan vara det minst förvirrande sättet att skapa och bibehålla trohet i en speciell 
relation. Men det kan också vara en fasad bakom vilken man döljer sina verkliga känslor, 
rädslor och sin längtan.6

                                                 
1 Heyward, 1989, sid 121 
2 Heyward, 1989, sid 125 
3 Heyward, 1989, sid 124 
4 Heyward, 1989, sid 95 
5 Heyward, 1989, sid 121 
6 Heyward, 1989, sid 135f 
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Eftersom kyrkan genom historien har haft en föreskrivande attityd när det gäller människors 
sexualitet menar Heyward att det är viktigt att sexualetiken konstrueras så att den kan upprätta 
den gemensamma kroppen genom att möjliggöra njutning och skydda den från både 
övergrepp och sjukdom (läs: AIDS).1 Att istället förstå den sexuella njutningen som moraliskt 
god och ett syfte i sig själv som inte behöver rättfärdigas på något annat sätt, kräver allvarlig 
moralisk reflektion.2

 
Så utformar Heyward sin sexualetik, baserad på värderingar, förpliktelser och visioner. En 
etik för den erotiska vänskapen grundas på två värden: 

The first is the sacred value of our sensuality, our erotic power, and our unalienated sexuality. 
 [ ] Thus we are obligated to respect our own and others’ bodily integrity and to protect, 
especially, the bodily integrity of children, women, and sexually vulnerable men. [ ] Another of 
our obligations is to act sexually only in mutual relationships, in which the erotic moves between 
us to evoke that which is most fully human in each of us. [ ] 
The second basic value for sexual ethics is fidelity, or faithfulness, to our commitments.3

 
En etik som grundas på dessa värden: den heliga erotiska kraften och troheten mot relationer, 
ser sexuell njutning som i grunden god. Man kan inte säga att sex är fel, syndigt eller 
ogudaktigt bara för att det är njutningsfullt.4

 

3 Slutsatser och diskussion 
Carter Heyward är en pusselbit i den i ett historiskt perspektiv ganska nyligen påbörjade 
teologiska reflektionen kring sexualiteten och kroppen, och hur sexualitet och andlighet 
hänger ihop. Finns det någon andlighet frikopplad från kroppen, kan man fråga sig. 
Det viktigaste för Heyward är teologin om den ömsesidiga relationen. Ur den kan allting 
härröras. Sexualiteten är t.ex. en aspekt av våra relationer. Erotiken är det som pågår mellan 
människor (och djur, växter etc), en slags dynamik, Guds kraft och kärlek som flödar mellan 
oss. I ett försök att kategorisera, så menar jag att erotiken i Heywards teologi, är det andliga, 
om man med det menar något transcendent eller översinnligt. Det är i alla fall något som går 
att erfara men som man inte kan ta på. Men jag tror att hon egentligen menar att allting är 
olika aspekter av våra relationer till varandra. 
 
Om det finns en relation som är mer autentisk än andra relationer, så bör man också kunna 
beskriva hur den icke-autentiska eller icke ömsesidiga relationen ser ut. Den präglas av 
dominans och underkastelse, menar Heyward, och hon menar att det är den relation som är 
vanligast förekommande. Så vanlig att det är den goda ömsesidiga relationen vi är rädda för. 
Den skrämmer oss. Allt vi gör beror av våra relationer.  
 
Sexualiteten är ett sätt att gestalta sin relation, men en relation kan också gestaltas på flera 
olika sätt. Som jag förstår Heyward så menar hon att erotiken är det som pågår mellan oss, det 
är ett annat ord för relationen. Hur våra relationer ser ut påverkar samhället i stort. Om den 
nära relationen är präglad av rädsla, ojämlikhet etc så kommer också samhället att se ut på det 
sättet. Därför är det så oerhört viktigt, menar Heyward, att vi är öppna och trotsar vår rädsla i 
de nära relationerna. Det kommer att få konsekvenser för världen. 
 
                                                 
1 Heyward, 1989, sid 121 
2 Heyward, 1989, sid 122 
3 Heyward, 1989, sid 128f 
4 Heyward, 1989, sid 133f 
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Min upplevelse är att hon betonar det fantastiska och underbara med den ömsesidiga 
relationen så mycket att det sker på bekostnad av insikten om att det faktiskt är något mycket 
ovanligt, något som i bästa fall ges till oss i mycket små doser. Heyward menar att vi fruktar 
det vi allra mest önskar, nämligen en passionerad förening med varandra.1 Min reflektion i 
anslutning till detta är om hon ändå inte överför sin egen längtan och högsta önskan till alla, 
till att vara något allmängiltigt. Hon säger också att det är det vi är allra mest rädda för. Jag 
tror att hon därmed menar att den som inte (mot förmodan?) känner denna längtan, ännu inte 
har kommit över sin rädsla, eller upptäckt sina möjligheter.  
 
Mystik
Det skulle vara intressant att undersöka vidare hur Heyward anknyter till mystiken. Hon 
antyder i When Boundaries Betray Us att det som hon hade varit med om under terapin och 
tiden därefter skulle kunna vara en mystik upplevelse.2 Så här skriver hon i Touching our 
strength om sexualiteten och jag tycker att hon redan här tangerar ett mystikt drag med sitt 
språk: 

Sexuality is not only a source of pleasure and danger in our lives. it is a source of relational 
mystery and yearning between, among, and within us. As sacred power, eros moves from and 
toward a deep, shared sense of unknownness that we will never move beyond or comprehend 
completely. We cannot know fully “who we are” sexually because we cannot know fully the 
power of God. This is why terms such as “sexual orientation,” “sexual preference,” and even 
“sexuality” are such vapid proximations of the real thing – the experience of touching one 
another physically, emotionally, and spiritually in such a way that we come together.”3

 
 
Feministteologi
Något som kanske också kan vara värt att ta upp är min känsla av att Heyward är 
ostrukturerad. Att hon inte för så djupa teoretiska resonemang. Att hon upprepar sin teologi 
om den ömsesidiga relationen om och om igen, vilket gör mig uttråkad. Jag får intrycket att 
hon säger samma sak om och om igen, fast på olika sätt. Är det min egen fostran in i en 
tradition av förment logiskt tänkande som gör att jag tycker så här? Heyward skulle nog mena 
det. Att det är olika traditioner som krockar. Henry Cöster menar att det är ett vanligt drag hos 
särskilt amerikanska feministteologer, kanske för att de inte blir hörda annars, eller tagna på 
allvar.4 Möjligen skulle jag därför ha kunnat försöka sätta in Heyward i ett större 
feministteologiskt perspektiv med utgångspunkt från t ex Fords bok Modern Theologians, 
men det får anstå till ett annat arbete. 
 
Är Heyward en kontroversiell teolog? 
En fundering tagen helt ur luften är att Touching Our Strength, som kom ut 1989, kanske var 
kontroversiell då, i den tiden och i den kontexten (USA). Det är möjligt att Carter Heyward 
fortfarande är kontroversiell i den amerikanska kontexten. Nu arton år senare tror jag inte att 
hon är lika kontroversiell, åtminstone inte i det svenska sammanhanget. Medan jag skriver 
detta pågår en debatt i Svenska kyrkans kyrkomöte om hur kyrkan ska ställa sig till en 
eventuell könsneutral äktenskapslagstiftning. 
 
Vetenskaplighet? 
Heywards metodiska ansats verkar vara att montera ned den klassiska västliga bildningens 
sätt att resonera. Hon menar istället att ett studium av sexualitet eller teologi från ett sådant 

                                                 
1 Heyward, 1989, sid 109 
2 Heyward, 1993, sid 143 
3 Heyward, 1989, sid 123f 
4 Samtal med Henry Cöster den 24/10-2007 i samband med uppsatshandledning. 
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perspektiv vore detsamma som att utgå ifrån antagandet att den kroppsliga, sensuella och 
känslomässiga erfarenheten är irrelevant.1 Därmed kan man förstå att hon i sitt arbete 
tillmäter sådana erfarenheter minst lika stor betydelse som den förnuftsmässiga kunskapen. 
(Vad är förresten förnuftsmässig kunskap?) Är det inte en motsvarande ignorans mot tradition 
och empirisk vetenskap? Boken är utgiven 1989, vad har det för betydelse för innehållet, och 
skulle den ha sett annorlunda ut om den hade skrivits idag? Har det postmoderna tänkandet 
kommit längre nu? Heyward menar att det inte finns någon objektivitet, och att den som 
undervisar och skriver måste vara tydlig mot sig själv och andra om vilka utgångspunkter / 
fördomar man har och vilket eller vilka mål man har med sitt arbete. 
 
Mitt syfte – och Heywards 
När jag började arbeta med den här uppsatsen trodde jag att den skulle handla om hur 
Heyward skriver om andlighet och sexualitet. På ett sätt har den också gjort det, men jag tror 
att huvudsyftet för Heyward har varit att få skriva av sig en personlig kris. Den ömsesidiga 
relationen står som sagt i centrum, sexualiteten är ett uttryck för den, men jag tror kanske att 
det andliga i Heywards värld är lika med relationen / det erotiska / den dynamik som kan 
erfaras mellan människor. Därmed blir också andlighet och sexualitet två dimensioner av 
samma sak. 

                                                 
1 Heyward, 1989, sid 6 
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feminist Episcopal priest. Outsmart Magazine. 2001-09  
 http://www.outsmartmagazine.com/issue/i09-01/walls.html
Wikipedia, 2007: Episcopal Divinity School (4/8 2007) 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Episcopal_Divinity_School
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