
Vem vill dö för en metafor?

en undersökning av religiöst språkbruk från ett feministiskt
perspektiv

 

E-UPPSATS 30 HP, RELIGIONSFILOSOFI
Teologiska institutionen
Författare: Lina Åhlfeldt
Mail: liah0230@student.uu.se
Handledare: Karin Johannesson, docent i religionsfilosofi
Opponent: Magdalena Myde Lantz
Datum för framläggning: 2017-03-16
HT-2016



Abstract

The purpose of this essay is to examine how God-talk can be used to say something reality 

depicting and potentially true, and at the same time contribute to a feminist aim where women and 

men are equally qualified in their talk about God. A pure shift from male to female metaphors and 

properties applied to God is rejected. Religious language that is used from a radical semantic 

realistic or radical semantic anti-realistic point of view is also rejected since those positions are not 

in line with the feminist aims.

Metaphors are of value when examining how to speak about God. It is examined if, and in 

that case how, metaphors can express truths and say something reality depicting. It is argued that a 

theory of metaphors based on semantic modest anti-realism contributes with something more 

distinct than a theory of metaphors based on realism does. This distinction highlights the different 

uses in language between an analogical way and a modest anti-realistic use of metaphors.

The three classical “ways” in religious language – univocal, analogical, and equivocal 

language – are possible to use from a feminist perspective of religious language. It is argued, 

however, that religious language that is supposed to be in line both with a feminist agenda and be 

able to contribute to our understanding of God, ourselves, and express truths must be based on a 

semantic modest realism or semantic modest anti-realism.

Analogical language is the one and only religious “way” that is compatible with both 

semantic modest realism and semantic modest anti-realism. For that reason, it is argued, the 

analogical language has an advantage over univocal and equivocal language.

Finally, four criteria are set up that a good feministic metaphor must achieve, and some 

remarks about the research of feminism and religious language still to examine is made.

Keywords: religious language, feminism, analogy, metaphor, realism, anti-realism, semantics 

2



Innehållsförteckning

Abstract.................................................................................................................................s.2

1. Inledning...............................................................................................................................s.5

1.1 Syfte och frågeställning...............................................................................................................s.5

1.2 Metod och teori............................................................................................................................s.7

1.3 Forskningsöversikt.......................................................................................................................s.8

1.4 Disposition, material och avgränsningar...................................................................................s.16

2.   Realism och anti-realism...................................................................................................s.17

2.1 Språket, kunskapen och verkligheten........................................................................................s.18

2.2 Modesta mellanvägar.................................................................................................................s.21

2.2.1 Kritisk realism..............................................................................................................s21

2.2.2 Intern realism – en modest anti-realism......................................................................s.24

3.   Religiöst språk....................................................................................................................s.28

3.1 Univokt språk.............................................................................................................................s.28

3.2 Analogt språk.............................................................................................................................s.29

3.3 Ekvivokt språk...........................................................................................................................s.31

3.4 Hur språkbruken refererar till verkligheten...............................................................................s.33

4.   Metaforer............................................................................................................................s.36

4.1 En realistisk metaforteori...........................................................................................................s.38

4.2 En anti-realistisk metaforteori....................................................................................................s.39

4.3 Skillnaden mellan en metafor och en analogi............................................................................s.46

5.   Ett gudomligt genus?.........................................................................................................s.47

5.1 Tre positioner inom feministisk filosofi....................................................................................s.48

5.1.1Realism och feminism..................................................................................................s.48

5.1.2 Feminism bortom realism och anti-realism..................................................................s55

5.1.3 Anti-realism och feminism..........................................................................................s.59

6. Ett gynnsamt feministiskt språkbruk?.............................................................................s.62

3



6.1 Analogin och metaforen.............................................................................................................s.63

6.2 Vad är en bra metafor?................................................................................................................s68

7.   Avslutning...........................................................................................................................s.70

7.1 Vem vill dö för en metafor?.......................................................................................................s.70

7.2 Vart vi är och vart vi ska............................................................................................................s.71

8.   Referens- och källförteckning..........................................................................................s.73

4



1. Inledning

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur religionsfilosofin inom en klassisk teistisk tradition 

kan tala om Gud på ett sätt som gynnar en feministisk agenda. Jag ska undersöka om något specifikt

sätt att tala om Gud eller någon särskild teori för religiöst språk är att föredra ur ett feministiskt 

religionsfilosofiskt perspektiv. Jag kommer att diskutera de tre klassiska ”vägarna” för religiöst 

språk – univokt, analogt och ekvivokt språk – och analysera hur dessa förhåller sig till olika teorier 

om språkets relation till verkligheten, det vill säga olika former av realism och anti-realism. Jag 

delar in realism och anti-realism i tre kategorier: ontologi, epistemologi och semantik. Detta 

eftersom de flesta teorier och modeller inte är renodlat realistiska eller anti-realistiska på alla 

punkter. Det är helt enkelt fullt möjligt att till exempel vara ontologisk realist och epistemisk anti-

realist på samma gång. 

Analysen tar sin utgångspunkt i det gudsbegrepp som brukar beskrivas i den klassiskt 

västerländska teismen. Med ”Gud” avser jag en klassiskt västerländsk teistisk Gud som finns 

exemplifierad i de abrahamitiska religionerna, oavsett om något sådant väsen finns eller ej. 

Analysen låser sig alltså inte vid en specifik religions Gud (exempelvis kristendomens). Detta 

klassiska gudsbegrepp beskriver Gud som allsmäktig, allvetande, allgod, allestädes närvarande och 

evig samt världens skapare. Jag undersöker inte huruvida en sådan Gud existerar eller inte utan hur 

religionsfilosofin och religiösa människor kan tala om en sådan Gud.

Efter att jag undersökt hur de klassiska religiösa språkbruken kan kombineras med de olika 

teorierna om språkets relation till verkligheten övergår jag till att analysera detta med utgångspunkt 

i en feministisk kritik. Feministiska religionsfilosofer (och feminister i allmänhet) har ofta kritiserat 

det religiösa språket och den västerländska kyrkan och teologin för att vara kvinnoförtryckande och 

diskriminerande. Allt ifrån den profana ordningen i kyrkan och församlingar till den gudomliga 

ordningen i teologin har genom hela den judisk-kristna historien varit mansdominerad och utgått 

ifrån ett mansperspektiv som om det vore den givna utgångspunkten. Kvinnor har blivit ”den 

andra”, det som avviker från normen, och kvinnors religiösa erfarenheter och uttryckssätt har som 

bäst betraktats som ”det andra alternativet”. Ofta har de inte tagits på allvar och vissa typer av 

religiösa erfarenheter har kopplats till kvinnor på ett sätt som gjort dem till underordnade 

erfarenheter. Dessa poänger har lyfts av många feministiska religionsfilosofer där många har skrivit 

om det religiösa språket och kritiserat teologins och religionsfilosofins oreflekterade acceptans av 
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det manliga och maskulina som något neutralt och givet i motsats till det kvinnliga och feminina. 

En sådan feministisk filosof är Grace Jantzen. Hon skriver att en feministisk religionsfilosofi inte 

enbart måste kritisera normerna och ge ett alternativ. Hon menar att den feministiska 

religionsfilosofin måste skapa ett helt nytt sätt att konceptualisera gudomligheten eftersom även alla

utgångspunkter och teorier om verklighet, sanning och kunskap utgår från ett manligt och 

kvinnoförtryckande perspektiv.1 

Det jag ämnar göra i denna uppsats är att undersöka möjligheten att tala om Gud med ett 

språkbruk som inte är kvinnoförtryckande och inte felaktigt utgår från något påstått neutralt. Jag 

utgår från att vi inte är tvungna att förkasta alla befintliga teorier inom filosofin utan att det ovan 

nämnda syftet är möjligt att nå med hjälp av de filosofiska distinktioner och begrepp som finns till 

hands. Ur ett feministiskt kritiskt perspektiv på det religiösa språket vill jag se om univokt, analogt 

eller ekvivokt religiöst språk är att föredra. Jag vill även undersöka möjligheten att med ett sådant 

språkbruk skapa en ny och potentiellt större förståelse av den Gud vi försöker tala om. Eftersom jag 

utgår från att den klassiska teologins och religionsfilosofins ofta manscentrerade perspektiv på Gud 

inte bara är negativt ur ett jämställdhetsperspektiv utan också kan förhindra en vidgad förståelse av 

Gud-människa-relationen blir frågeställningen: 

Vilka är de mest använda teorierna om det religiösa språket och vilket eller vilka av dessa 

sätt att tala om Gud kan – utifrån en feministisk kritik av det religiösa språket inom klassisk 

teistisk religionsfilosofi – bidra till störst förståelse av oss som språkliga mänskliga varelser 

och den Gud vi vill tala om?

Syftet med mitt arbete här är inte att undersöka hur det religiösa språkbruket i klassisk teism 

diskriminerat kvinnor och deras rätt att vara subjekt, det har många andra gjort. Syftet är inte heller 

att enbart studera vilket religiöst språkbruk som kan minska kvinnoförtryck och förminskande, eller 

att undersöka huruvida en realism eller en anti-realism är den bästa teorin för att förklara 

människans förhållande till kunskap och Gud. Jag ämnar istället undersöka huruvida ett visst 

religiöst språkbruk också kan skapa en ny och potentiellt vidare förståelse av oss och vår relation till

en eventuell Gud utan att förkasta befintliga filosofiska positioner. Jag ska visa att vissa varianter av

realism och anti-realism leder till konsekvenser för de klassiska religiösa språkbruken (univokt, 

analogt och ekvivokt) på ett sätt som skulle kunna bidra till ett kvinnoförtryckande språksystem och

därmed vara direkt olämpliga ur ett feministiskt perspektiv. Jag ska samtidigt visa att andra 

kombinationer kan vara både gynnsamma för feminism och vår förståelse av oss och den Gud vi vill

tala om.

1 Jantzen, 1999, s. 190-191
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1.2 Metod och teori

Jag kommer att rekonstruera de tre klassiska språkbruken – univokt, analogt och ekvivokt – samt 

rekonstruera en begreppsbildning av ontologisk, epistemisk och semantisk realism och anti-realism. 

Språkbrukens förenlighet med de olika formerna av realism och anti-realism analyseras för att 

sedan användas som analysunderlag med avseende på den feministiska kritiken. Detta 

rekonstruerande utförs med en innehållslig idéanalys eftersom en sådan har som syfte att undersöka 

samband mellan idéer snarare än att undersöka exempelvis författares intentioner. Den innehållsliga

idéanalysen tydliggör en eller flera texters innehållsliga idéer samt bryter ned och beskriver deras 

logiska struktur. Då mitt syfte inte är att analysera varför en eller flera filosofer argumenterar som 

de gör – utan istället undersöka innehållet i idéerna samt idéernas logiska struktur och 

kompatibilitet med andra filosofiska positioner – är metoden för arbetet en innehållslig snarare än 

en funktionell idéanalys.2

Uppsatsen byggs upp av tre hörnstenar som analyseras mot en feministisk kritik av religiöst 

språk inom klassisk teism och religionsfilosofi. För det första beskrivs realism och anti-realism 

utifrån den ontologiska, epistemologiska och semantiska dimensionen. För det andra diskuterar jag 

de tre klassiska religiösa språkbruken. Dessa två delar hör ihop eftersom tolkningen av ett religiöst 

språkbruk förändras beroende på filosofisk utgångspunkt. (Exempelvis innebär inte ett univokt 

språkbruk samma sak och får inte samma konsekvenser om det utgår från en semantisk radikal anti-

realism som om den utgår från en semantisk kritisk realism.) Sambanden mellan språkbruken och 

de olika formerna av realism och anti-realism analyseras. Resultatet av detta analyseras i sin tur mot

den feministiska kritiken. 

Den tredje hörnstenen av uppsatsen handlar om metaforer eftersom en metafor skulle kunna 

förmedla något som inte ett analogt, univokt eller ekvivokt språkbruk kan. Olika metaforteorier ger 

metaforen mer eller mindre framträdande roll i språket. Jag undersöker två metaforteorier med olika

filosofiska utgångspunkter: en kritisk realistisk metaforteori och en modest anti-realistisk. 

Funktionen av metaforen och konsekvenserna dessa två teorier tillskriver metaforens roll i språket 

analyseras mot den feministiska kritiken om religiöst språk. Utifrån en feministisk agenda 

argumenterar jag sedan för att en modest anti-realistisk metaforteori är mer lämplig än en kritisk 

realistisk metaforteori.

Huruvida min rekonstruerade begreppsbildning är rimlig är inte enbart upp till mitt 

2 Grenholm, 2006, s. 213-216
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subjektiva tyckande utan grundas i kontextkriteriet, generositetskriteriet och intentionskriteriet. 

Forskaren (jag i det här fallet) tolkar textinnehållet så generöst som möjligt och väger in författarens

intentioner med texten samt den kontext vari den skrivits.3 

För att tydliggöra hur olika teorier om verklighet och sanning har att göra med vilket typ av 

religiöst språkbruk som bör användas analyseras sambanden mellan semantisk anti-realism/realism 

och de klassiska religiösa språkbruken (univokt, analogt och ekvivokt). Detta är nödvändigt för att 

tydliggöra de olika delkomponenterna inom varje språkbruks teori i syfte att undersöka huruvida ett 

specifikt sätt att tala om Gud är bättre lämpat än andra. Huruvida något är bättre eller sämre lämpat 

för något beror på de kriterier vi utgår ifrån. 

Jag analyserar tre perspektiv av feministisk kritik av det religiösa språket med hjälp av 

följande analysfrågor. (1) På vilket sätt påverkar språkbruket inom klassisk teism feminismen? (2) 

Vilken teori om språkets relation till verkligheten kan gynna feminismen och kvinnor? (3) Vilket 

eller vilka religiösa språkbruk följer rationellt av detta? Samt (4) Finns det invändningar som i sin 

tur kan riktas mot en sådan språkteori?

För att sedan bedöma huruvida ett visst religiöst språkbruk är just gynnsamt för en 

feministisk religionsfilosofi diskuterar jag i analysen vad som kan utgöra en bra metafor utifrån ett 

feministiskt perspektiv. Fyra kriterier för detta ställs upp. Dessa är till sin natur inte absoluta men är 

heller inte godtyckliga då de framarbetats ur analysen av den feministiska kritiken och analysen av 

språkbrukens relation till verkligheten. Två av dessa kriterier lånar jag från Sallie McFague, 

nämligen syndromkriteriet och anomalikriteriet. De två sista kriterierna kallar jag 

vetenskapskriteriet och kunskapskriteriet. Dessa fyra kriterier beskrivs i avsnitt 6.2. ”Vad är en bra 

metafor?”.

Analysen av språkbruken samt metaforteorierna visar att ett analogt språkbruk samt en 

modest anti-realistisk metaforteori är lämpligast eftersom dessa språksystem och teorier både kan 

gynna feminismen och bidra till större förståelse av oss som språkliga mänskliga varelser och den 

Gud vi vill tala om.

1.3 Forskningsöversikt

Denna uppsats handlar dels om realism och anti-realism, dels om religiösa språkbruk, dels om 

metaforteorier och dels om feministisk kritik av religiöst språk. Denna forskningsöversikt är därför 

uppdelad i olika avsnitt där det första lyfter fram relevant forskning inom språkfilosofi och realism-

3 Grenholm, 2006, s. 239-240
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debatten, det andra avsnittet beskriver mer specifikt forskningen om de klassiska religiösa 

språkbruken. Tredje avsnittet beskriver ett antal metaforteorier och det sista avsnittet lyfter fram 

feministisk kritik och forskning gällande religiöst språk inom klassisk teism och religionsfilosofi.

Språk, kunskap och verklighet

Språk används för att kommunicera men även för att uttrycka åsikter, påståenden och sanningar. 

Hur språket relaterar till verkligheten är en oerhört omdebatterad filosofisk fråga och till den 

angränsar även frågor om ontologi och huruvida vi som människor kan få kunskap om verkligheten 

så som den är. Hur vi ser på världen och vår möjlighet till kunskap får konsekvenser för hur vi ser 

på språket eftersom påståenden och sanningsanspråk uttrycks just genom språk.

Realism och anti-realism finns i mängder av olika former beroende på vilken domän som 

avses, exempelvis moral, metafysik, politik, teologi och vetenskap. Ontologi (läran om vad som 

existerar), epistemologi (läran om kunskap och vetande) och semantik (läran om språkets betydelse 

och mening) hör ihop i och med att realism eller anti-realism med avseende på ontologi, 

epistemologi eller semantik även får konsekvenser för de andra aspekterna. Beroende på om vi 

utgår från en realistisk eller anti-realistisk teori om ontologi och/eller epistemologi får det 

konsekvenser för hur begrepp och satser kan sägas referera eller uttrycka något sant. Språkfilosofi 

hör därför ihop med realism/anti-realismbebatten. 

En generisk definition av realism är att a, b, och c (och så vidare) existerar, och det faktum 

att de har egenskaper så som F-ighet och G-ighet är oberoende av någons/våra upplevelser, 

trosföreställningar, språkliga uttryck, konceptuella scheman och så vidare.4 Metafysisk realism är 

svårdefinierat men innebär ungefär att den fysiska verkligheten existerar oberoende av oss.5

Anti-realism negerar realismens påstående om att a, b och c existerar och har egenskaper 

oberoende av något annat. En mycket viktig företrädare för anti-realism var Michael Dummet. 

Enligt anti-realism finns det ingen garanti för att påståenden är varken sanna eller falska. En radikal 

form av anti-realism skulle säga att det enda som finns i någon mening är språket. Verkligheten 

finns för att vi beskriver den med språket och utan dessa beskrivningar skulle definitivt inga 

sanningar finnas.6 Bivalensprincipen säger att en sats antingen är sann eller falsk. Anti-realisten 

säger att endast avgörbara satser kan vara sanna eller falska. En avgörbar sats är en sats vi kan 

undersöka huruvida den är sann eller falsk, medan satser vi inte har någon metod för eller möjlighet 

4 Miller, 2016
5 Se diskussion om svårigheten i att definiera metafysik i van Inwagen och Sullivan, 2016
6 Se Cupitt, 2003, och 1998
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att undersöka inte kan vara sanna (eller falska).

Ett alternativ till detta är att säga att det visst kan finnas sanningar som vi aldrig kommer att 

kunna berättiga och undersöka, men som kan vara sanna likväl.7 Sådana sanningar kan kallas 

igenkänningstranscendenta sanningar eller evidenstranscendenta sanningar eftersom beviset för 

påståendets sanning är ”transcendent” och bortom vår möjlighet att undersöka. Vissa förespråkar 

tanken att det kan finnas sanna propositioner som vi varken kan förstå eller känna igen,8 medan 

ytterligare en position säger att endast propositioner som vi kan förstå kan vara sanna eller falska.9 

Där exempelvis Hilary Putnam menar att något endast är ett påstående (och därmed har ett 

sanningsvärde) om vi kan förstå det och kan föreställa oss hur vi ska kunna rättfärdiga det menar 

exempelvis William Alston att sanning inte avgörs av vårt språk eller existens eftersom han 

förespråkar en position som avvisar sanning som en semantisk idé.10 Sanning som semantisk idé 

innebär att våra uppfattningar om sanning ses som förknippade med våra uppfattningar om ett 

korrekt språkbruk.11

Beroende på hur vi betraktar verkligheten och en eventuell Gud och vår möjlighet att få 

kunskap om en sådan verklighet och eventuell Gud får det alltså konsekvenser för hur vi betraktar 

språket och dess funktion. Ett sätt att se på det religiösa språket och religion som sådan är att 

betrakta det som en fiktion. Fiktionalism finns i många varianter och om olika domäner t.ex. 

fiktionalism om moral, matematik, religion med mera. Ett sätt att definiera fiktionalism är att den 

ser meningar och uttalanden inom en diskurs/domän (religion, matematisk, moral m.m.) som 

användbara men inte sanna. En fiktionslist om matematik tror exempelvis inte att meningen 7+5=12

är sann, utan skulle istället säga att ”inom standardmatematik är ʼ7+5=12ʼ en användbar mening.”12 

Fiktionalism skiljer mellan 1. ”A är sant” och 2. ”A är användbart”. Fiktionalisten kan tro 2 utan att 

tro 1.13

När vi undersöker språkets funktion kommer vi oundvikligen att beröra sanningsfrågan 

eftersom vi, för att kunna besvara frågan huruvida något sant eller verklighetsbeskrivande kan 

uttryckas med språket, först måste ha klargjort vad det i så fall innebär att någonting är sant.14 De 

som avvisar metafysisk realism och sanning som korrespondens (att något är sant om det 

7 Hilary Putnam är en stark förespråkare för detta synsätt.
8 William Alston förespråkar detta. Se även Johanneson, 2002, s. 170
9 Jfr. med Lakoff och Johnson, 1980
10 Johanneson, 2002, s. 170
11 Crimmins, 1998
12 Brock och Mares, 2014, s. 10, och Daly, 2008, s. 425.  
13 Daly, 2008, s. 429
14 Peter Lipton, Robin LePoidevin, Don Cupitt och Victoria Harrison är några exempel på filosofer som undersökt och 

utvecklat en religiös fiktionalism.
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korresponderar med hur fallet är) och menar att religion bör betraktas som en fiktion anser 

förmodligen att sanningsfrågor inom religion är irrelevanta eftersom fiktionalismen är ontologiskt 

likgiltig. En fiktionalist behöver med andra ord inte anse det vara relevant huruvida Gud eller 

liknande faktiskt existerar eller inte.15 Om utsaga ”x” inom religion Y motsäger utsaga ”r” i religion 

S behöver det inte betyda att endast en av religionerna Y och S har rätt eftersom det är som att 

undersöka två filmer som säger motstridiga saker om världens beskaffenhet.16

Religiösa språkteorier

Om vi vill tala om Gud finns bara två alternativ att välja mellan. Detta menade John Duns Scotus på

1200-talet. De två alternativen han talade om var det univoka och det ekvivoka språkbruket. Det 

univoka språkbruket likställs ofta med via positiva (den positiva vägen) eftersom den uttrycker sig 

positivt om vad/hur Gud är, och det ekvivoka språkbruket likställs ofta med via negativa (den 

negativa vägen) eftersom den uttrycker sig negativt och endast säger vad Gud inte är.17

Det ekvivoka språkbruket ansågs varken av Scotus eller Thomas av Aquino som ett lämpligt 

alternativ eftersom Bibeln betraktades som meningsfull och beskrivningarna och berättelserna om 

Gud måste därför ha en verklig betydelse och innebörd.18 Tanken att Gud är transcendent och 

bortom alla språkliga kategorier går dock långt tillbaka till Platon och den senare nyplatonismen 

och är och har varit vanlig inom många mystika traditioner i världen, inte bara den kristna. Gud är 

alltid större än orden enligt via negativa och kan inte på något vis fångas genom våra begrepp, 

varpå vi endast kan uttrycka oss i termer av vad Gud inte är.19 

Thomas av Aquino lanserade på 1200-talet en tredje väg gällande religiöst språk. Det 

analoga språkbruket, eller via eminenta (den upphöjda vägen). Denna betraktas ofta som ett 

mellanting mellan det univoka och det ekvivoka språkbruket, då det (kortfattat) innebär att vi kan 

beskriva Gud, men begreppen/propositionerna används inte på exakt samma sätt som när vi talar 

om icke-religiösa ting och företeelser.20

Nyare forskning om det religiösa språket fokuserar ofta på den historiska aspekten och 

utvecklingen av det religiösa språket medan vissa av teologiska skäl förespråkar ett visst religiöst 

språkbruk före andra.21 Exempelvis argumenterar William Alston idag för det univoka språkbruket 

15 Harrison, 2010, s. 52-54
16 Att det finns trollkarlar, alver och drakar i Sagan om ringen påverkar inte det faktum att det inte finns trollkarlar, 

alver och drakar i Bröderna Karamazov.
17 Stiver, 1996, s.  15 Jag ska senare problematisera en sådan förståelse av vad det univoka och ekvivoka språkbruket 
innebär.
18 Stiver, 1996, s. 15
19 Stiver, 1996, s. 16-17
20 Scott, 2010, s. 512
21 Scott, 2010, s. 505
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framför ett analogt eller ekvivokt språk.22 Forskning och böcker om det religiösa språket som 

övergripande ämne har på senare tid dock varit av bredare historisk karaktär.

Metaforteorier

Där analogt, univokt och ekvivokt språkbruk diskuterats och utvecklats under århundraden har 

teorier om metaforer historiskt sett inte vara ett speciellt utforskade eller utvecklade. Metaforen 

ansågs länge endast vara en språklig utsmyckning som endast betraktades vara sann om den 

omskrevs till bokstavligt tal- en så kallad ersättningsteori om metaforer. Mer utvecklade teorier om 

metaforer utvecklades först under 1900-talet. Flera nyare metaforteorier betraktar istället ofta 

metaforen som förmedlare av något som inte kan uttryckas på annat vis än genom just metaforen.23 

Donald Davidson menar dock att metaforen inte säger något annat än den ordagranna 

meningen. Satsen ”Gud är vår fader” innebär enligt en sådan teori inte något annat än det den 

ordagrant säger, nämligen att Gud är vår fader. En sådan metaforteori leder till att i princip alla 

metaforer är ordagrant falska och endast trivialt sanna och vi förstår att någon talar metaforiskt 

genom metaforens uppenbara falskhet.24 Om någon talar om ett jobbmöte och berättar att ”Stefan 

fick sina fiskar varma” är det meningens bokstavliga falskhet som gör att vi förstår att det är ett 

metaforiskt uttryck enligt denna teori. 

Interaktionsteorin om metaforer lägger istället mer fokus på åhörarens associationer kring 

orden i metaforen och hur de interagerar med varandra och skapar förståelse av metaforen. Både 

begreppet människa och begreppet varg interagerar enligt denna teori med varandra när vi tolkar 

och förstår metaforen ”Människan är en varg” eftersom interaktionen mellan orden skapar 

tolkningar som inte finns i begreppen var för sig.

Mot en sådan teori invänder vissa att metaforens mening/innehåll tycks vara beroende av att 

vi förstår dess ordagranna mening. Meningen skapas således inte i interaktionen mellan orden 

eftersom vi inte kan förstå metaforen om vi inte känner till den ordagranna betydelsen. Vi kan inte 

tolka ”Människan är en varg” metaforiskt om vi inte känner till vad en varg är. Kritiker till 

interaktionsteorin om att metaforen har en icke-bokstavlig mening anser att den får svårt att förklara

dess beroende av ordagrann förståelse av dess komponenter.25 

Ytterligare metaforteorier vill se en tydlig distinktion mellan metaforens bokstavliga mening

22 Se Alston, 1989
23 Harrison, 2007, s. 134
24 Scott, 2013, s. 160
25 Scott, 2013, s. 162-163
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och vad den implicerar/betyder.26 Sådana teorier kan dock inte förklara metaforer som inte tydligt 

säger något bokstavlig alls.27 En kontextualistisk position om metaforer säger istället att vi inte 

nödvändigtvis måste gå via en bokstavlig förståelse av orden för att sedan förstå metaforens 

implicita mening. Vi förstår den direkt genom kontexten. En kontextualistisk metaforteori menar att

vi använder orden och begreppen i metaforen på ett mycket löst sätt. En sådan teori menar att vi 

direkt förstår budskapet/innebörden av ”Bankomaten tuggade sönder och åt upp mitt kort” eftersom 

tuggade sönder och åt upp här används på ett löst och icke-ordagrant sätt.28

I Models of God undersöker Sallie McFague vilka metaforer om Gud som ur ett pragmatiskt 

perspektiv är mest användbara för oss idag. McFague försöker skapa en ny bild av Gud genom nya 

feministiska metaforer så som Gud som moder, älskare och vän och menar att vissa metaforer kan 

vara rent skadliga för oss eftersom metaforer formar vårt sätt att förstå och uppfatta saker och ting. 

Feministisk religionsfilosofi

En feministisk teologi utvecklades kring år 1968 och feministisk filosofi tog fart i början av 1970-

talet. Kombinationen av dessa, en feministisk religionsfilosofi, tog sin början 1994 med tidskriften 

Hypatia som ägnade sig åt den då nya disciplinen.29 En gemensam nämnare för mycket feministisk 

religionsfilosofi är att den bland annat kritiserar tanken på Gud som konceptualiserad, talad om, 

beskriven och föreställd genom manliga och maskulina attribut och egenskaper, medan typiskt 

kvinnliga och feminina karaktärsdag inte på långa vägar är lika vanliga och representativa i 

gudsbeskrivningar. Gud beskrivs ibland, såväl i Bibeln som i kyrkan, som en omhändertagande och 

kärleksfull moder men mycket feministisk kritik menar att det inte går att jämföra med den 

översvämmande beskrivningen av Gud i manliga termer och med maskulina egenskaper. Många 

feministiska kritiker menar att vi i princip alltid talar om Gud som en man, eller åtminstone med 

tydligt manliga egenskaper och attribut och detta oavsett om vi talar om klassisk teism eller ateism i

väst, om vi är realister eller anti-realister eller om vi talar om direkt erfarenhet eller om illusorisk 

projektion.30 

Problemet som en feministisk religionsfilosofisk kritik vill komma åt och förändra är både 

kyrkans och religionsfilosofins manscentrerade begreppsapparat och tankesystem. Patriarkala och 

hierarkiska metaforer och talesätt inom klassisk ”mainstream” religionsfilosofi och inom religiösa 

26 Se exempelvis Searle, 1993
27 Exempelvis: ”Out of the crooked timber from which men are made, nothing straight can ever be built.”
28 Scott, 2013, s. 164-166
29 Burns, 2012, s. 422
30 Frankenberry, 2011
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institutioner används ofta okritiskt och utan reflektion. Metaforer om Gud så som fader, kung, 

brudgum, man och den ständiga genusbestämningen ”Han” används utan anmärkning (oftast). Som 

jag nämnt har Sallie McFague undersökt metaforer om Gud som beskriver Gud som kvinna/med 

feminina egenskaper. Ett citat av Nancy Frankenberry visar hur sådana försök att använda feminina 

metaforer om Gud ofta tas emot: ”If an occasional female model or metaphor intrudes into this 

homosocial circle, it is immediately remarked upon. Introducing female pronouns for God-”she” 

produces nervous laughter in most classrooms.”31

Detta arbete ska analysera feministisk kritik som riktats mot det religiösa språket inom 

klassisk västerländsk religionsfilosofi och teologi. Därför vill jag kort lyfta fram Luce Irigrary, 

teoretiker inom filosofi, lingvistik och psykoanalys. Irigrary har haft stort inflytande på feministiska

religionsfilosofer och teologer och många har ansett hennes idéer som provocerande. Irigrary och 

även Simone Beauvoir före henne har argumenterat för farorna i den klassiska teismens 

gudsföreställningar eftersom de utgår från ett mansperspektiv som om det vore norm vilket leder till

ett kvinnoförtryck som fängslar kvinnan i en kroppslig immanens. Irigrary vill se kvinnan bli 

gudomliggjord och transcendent eftersom den (manliga) västerländska filosofin och teologin har 

fängslat henne i sig själv.

De två som brukar räknas som de största namnen inom feministisk religionsfilosofi idag, 

Grace Jantzen samt Pamela Sue Anderson, har båda influerats av Irigrary. De är båda influerade av 

kontinental och poststrukturalistisk filosofi och det finns många likheter i det att de båda vill skapa 

en ny feministisk epistemologi.32 

En feministisk religionsfilosofi vill se till att inte diskursen om Gud och det gudomliga har 

en maskulin och manscentrerad utgångspunkt som låtsas vara neutral och kunna tala för alla. Den 

feministiska religionsfilosofins uppgift, menar både Irigrary, Jantzen och Anderson, är inte bara att 

kritisera klassiskt mansdominerad och kvinnoförtryckande teologi och konceptualiseringar, den 

måste också skapa nya värden och ett nytt sätt att vara och se på det gudomliga som inte bara är ett 

alternativ till ”det vanliga tankemönstret”.33

Den kritiska tradition Jantzen och Anderson kommer från argumenterar bland annat för att vi

bör arbeta för en feministisk epistemologi och förkasta påståenden som missgynnar kvinnors rätt till

full mänsklighet. Kristna trosföreställningar om exempelvis jungfrufödelsen av en manlig Gud leder

till ett ideal av en manlig gudomlighet och ett omänskligt idealiserande av kvinnan som moder och 

samtidigt jungfru och bör därför förkastas. Anderson menar att vi istället bör fokusera på en 

31 Frankenberry, 2011
32 Se exempelvis Anderson, 2006, s. 335-356. Även: Anderson, 2007, s. 361-370
33 Jantzen, 1999, s. 17
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pragmatisk aspekt av myter som kan hjälpa till att nå praktiska mål.34 

Problemet feministisk religionsfilosofisk kritik vill visa på är att kvinnor genom historien 

visserligen har fått tala om både Gud och sina religiösa erfarenheter, men de har inte fått tala med 

sin egen röst.35 Ofta lyfts kvinnliga historiska mystiker fram i syfte att visa att kvinnor visst fått tala 

om sina religiösa erfarenheter, men exempelvis Grace Jantzen och teologen Jane Shaw skriver att 

mystiker så som Julian av Norwich och Teresa av Avila visserligen har hyllats, men inte för deras 

rösts skull utan för att de setts som ”behållare” av den Helige Anden eller att de har kanaliserat 

Guds röst. Kvinnor och deras religiösa erfarenheter har därför setts som kroppsliga utan möjlighet 

att tänka förnuftigt och systematiskt kring erfarenheten. Genom historien och upplysningen har det 

manliga förknippats med förnuftet och det mentala, medan det kvinnliga har kommit att associeras 

med det kroppsliga, irrationella och syndiga.36

Förutom det som nämnts har även kritik riktas mot det klassiska förnuftsbegreppet, främst i 

det som ibland beskrivs som ”det patriarkala väst”. Genom historien har förnuft betraktas som något

objektivt och empiriskt prövbart. Detta, påpekar många feministiska teologer och filosofer, är ett 

resultat och ett exempel på hur män definierat våra begrepp och ord på ett sätt som blivit norm utan 

att vi överväger andra tolkningsmöjligheter.37 Inom västerländsk teistisk tradition har Eva setts som 

ansvarig för synden i och med syndafallet. Eva har fått symbolisera alla kvinnor och Kvinnan har 

därmed setts som ansvarig till det moraliska förfall som i förlängningen ledde till att Jesus var 

tvungen att dö för våra synder. Kvinnan har fått symbolisera det irrationella och kroppsliga medan 

mannen och det maskulina setts som rationell, förnuftig och i kontakt med det gudomliga.38 Många 

feminister menar att en syn på kunskap som objektiv, förnuftigt och empiriskt prövbar är en strategi 

för dominans eftersom den som besitter makten även är den som får avgöra vad som är så kallat 

objektivt. ”Vinnaren skriver historien.” Bland annat Julie Hopkins menar att vi måste ge upp en 

sådan gamla idé och sluta uttala oss i universella termer. Istället ska vi införa en ”political economy 

of truth” där varje grupp, kön, ras, etnicitet och religiös tillhörighet har rätt att själva avgöra vad 

som är sant och befriande för dem.39

34 Burns, 2012, s. 430-431
35 Se Jantzen,1995
36 Shaw, 1996, s. 57-58 
37 Se bl.a. Hopkins, 1996, kapitel ”Radical passion”
38 Hopkins, 1996, s. 74 och Shaw, 1996, s. 58
39 Hopkins, 1996, s. 68
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1.4 Disposition, material och avgränsningar

Uppsatsen har fem kapitel som successivt leder fram till slutsatsen att analogt språkbruk samt en 

modest anti-realistisk metaforteori är att föredra från ett feministiskt perspektiv. Efter detta 

inledandningskapitel följer ett kapitel som beskriver realism och anti-realism och teorier om hur 

språk, kunskap och verklighet kan höra ihop. Det tredje kapitlet beskriver de klassiska religiösa 

språkbruken och relaterar dessa till de olika formerna av semantisk realism och anti-realism. Fjärde 

kapitlet behandlar metaforer och teorier om hur en metafor kan förmedla någonting sant och 

verklighetsbeskrivande på ett sätt som inte ett univokt, analogt eller ekvivokt språk kan. Femte 

kapitlet undersöker tre perspektiv av feministisk kritik om det religiösa språket och det sjätte 

kapitlet beskriver de kriterier ett bra feministiskt religiöst språk måste möta.

Jag baserar mina definitioner av realism och anti-realism på filosofer som bland annat Stuart

Brock, Edwin Mares, Ulf Jonsson och Hilary Putnam. Hilary Putman, som är ett av de stora namnen

inom realism/anti-realismdebatten, nyttjas för att beskriva en modest anti-realism och Don Cupitt 

får vara frontfigur (som han ofta är inom denna debatt) för en radikal anti-realism. Victoria 

Harrisons position, vilken hon kallar intern pluralism, baseras på Putnams interna realism. Då jag 

definierar båda dessa som modesta anti-realister nyttjar jag Harrisons argumentation för att styrka 

min egen argumentation om den modesta anti-realismen. Jag använder mig även av Karin 

Johannessons distinktioner för att rekonstruera de filosofiska positionerna.

Beskrivningen av de tre klassiska religiösa språkbruken utgår från ett antal olika filosofers 

och teologers definitioner. Dessa jämförs med varandra för att tydliggöra relevanta nyansskillnader 

samt utgör grunden för de definitioner jag sedan arbetar med. De vars beskrivningar av univokt, 

analogt och ekvivokt språk som jag har som utgångspunkt är valda dels för att det representerar 

mainstream-definitioner men även för att visa på vissa betydelsefulla skillnader dem emellan.

Janet Martin Soskices bok Metaphor and Religious Language anses av många som en av de 

mest inflytelserika böckerna idag inom ämnet metaforer och hon bidrar med en teori om hur det 

religiösa språket kan referera till Gud på ett sätt som hon menar utgår från en realism som leder till 

att det religiösa språket i form av metaforer kan vara verklighetsbeskrivande. Hon menar att hennes 

teori för hur metaforer är verklighetsbeskrivande leder till att vi rationellt kan tala om Gud och även

göra metafysiska uttalanden om Gud. Soskice teori bygger på Ivor Armstrong Richards och Max 

Blacks metaforteorier men utvecklar resonemanget och hennes bidrag inom filosofin om metaforers

roll i språket räknas av många som det främsta och mest aktuella. Hennes metaforteori används 

därför som ett av två alternativ för metaforens roll inom religionen och språket. Som alternativ till 
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denna beskrivs George Lakoff och Mark Johnsons teori om metaforer eftersom de har en annan 

filosofisk utgångspunkt. Soskice är teologisk kritisk realist och Lakoff och Johnson har en mer anti-

realistisk hållning.

Sallie McFagues bok Models of God undersöker hur vi kan tala om Gud som moder, älskare,

vän etc. istället för de klassiska metaforerna om Gud som fader, son, härskare. McFagues 

feministiska metaforer om Gud har kritiseras av många feministiska religionsfilosofer och hade inte

bidragit med något nytt perspektiv som inte redan lyfts i avsnittet om den feministiska kritiken av 

den klassiska teismen. McFagues två kriterier för vad en bra teologisk modell ska innehålla används

tillsammans med ytterligare två pragmatiska kriterier för att bedöma vad som skiljer en bra 

feministisk metafor från en dålig.

Daphne Hampson, Grace Jantzen, Victoria Harrison samt Michael Rea representerar  

feministisk kritik från olika filosofiska utgångspunkter. Det är den logiska strukturen och de 

filosofiska utgångspunkterna som analyseras snarare än de specifika argumenten eftersom jag 

endast är intresserad av idéinnehållet. De filosofiska positioner dessa representerar är kritisk realism

(Hampson och Rea), modest anti-realism (Harrison) samt ett avståndstagande från sådana 

filosofiska positioner över huvud taget (Jantzen). Syftet med att beskriva dessa olika perspektiv som

en feministisk kritik kan utgå från är för att sedan analysera det religiösa språket och dess 

kopplingar till olika verklighetsuppfattningar. Jag använder mig inte av Jantzens kritik för att 

hennes feministiska kritik är bättre eller sämre än exempelvis Andersons, utan som illustrerande 

exempel på en poststrukturalistisk utgångspunkt som de båda ger uttryck för. Övriga personer som 

lyfts har valts av samma anledning: inte för att analysera och kritisera just dessa filosofers 

argumentation utan för att visa på olika utgångspunkter för feministisk kritik.

2. Realism och anti-realism

För att kunna undersöka det univoka, analoga och ekvivoka språkbrukets funktion och 

konsekvenser för feminismen måste vi förstå hur dessa olika språkteorier besvarar frågan om 

språkets relation till verkligheten. I detta kapitel går jag därför igenom radikal realism och anti-

realism samt modest/kritisk realism och anti-realism. Dessa delas även upp i tre kategorier: 

ontologisk, epistemologisk och semantisk. Först när vi undersökt både de radikala och modesta 

varianterna av realism och anti-realism kan sambanden mellan dem och det univoka, analoga samt 

ekvivoka språkbruket analyseras.
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2.1 Språket, kunskapen och verkligheten

Hur språkets relation till verkligheten ska beskrivas är inte uppenbart. Det finns flera olika teorier 

och förhållningssätt till människans relation till såväl kunskap som till verkligheten. De två mest 

övergripande positionerna är realism respektive anti-realism. Beroende hur vi betraktar människans 

relation till verkligheten och människans förmåga att få kunskap om den får vi olika svar på hur 

språket i sin tur relaterar till en sådan verklighet och oss som kunskapssökande.

Realism

Realism om en specifik domän innebär (1) att det finns fakta eller distinkta entiteter inom denna 

domän, och (2) existensen av dessa i någon mening är objektiv och medvetandeoberoende.40 

Realism finns i olika varianter, men den som ofta betraktas som mest radikal i sina påståenden 

kallas naiv realism eller radikal realism. Den naiva realismen hävdar kort sagt att saker och ting är 

som de är. Dessutom är sakerna som de är alldeles oavsett om vi vet om det eller ej. Människans 

kunskap eller okunskap om X påverkar inte på något vis att X är just X. För att precisera ännu 

närmre kallar vi detta för ontologisk naiv realism. Exempelvis är fallet, enligt den ontologiska naiva

realismen, att Gud antingen finns eller så finns hen inte. Guds eventuella existens har inget med 

människan att göra. Antingen finns X (Gud i det här fallet) och X har vissa egenskaper och attribut, 

och detta alldeles oavsett om vi är medvetna om det eller ej.41  

Med epistemisk naiv realism avser jag teorin att vi kan få kunskap om verkligheten som den 

verkligen är ”i sig”, dvs. en medvetandeoberoende verklighet. Huruvida våra anspråk på kunskap 

och sanning verkligen är sanna kan avgöras genom att de prövas mot verkligheten själv. Den naiva 

realismen kan beskrivas som en perceptuell realism där jag kan veta att det växer ett träd utanför 

mitt fönster eftersom jag ser att det finns ett träd där. Vi kan naturligtvis ibland se fel eller av andra 

orsaker ha anledning att inte lita på våra sinnen, men generellt sett hävdar denna realism att vi på ett

omedelbart sätt kan få kunskap om verkligheten och därmed uttala sanna påståenden om den. Enligt

den epistemiska realismens synsätt finns det även evidenstranscendenta sanningar. Dessa är 

sanningar som vi människor inte kan ”nå”. Eftersom verkligheten är som den är oberoende av oss, 

kan det alltså finnas propositioner och satser som är sanna även om vi aldrig kommer att kunna ta 

reda på hur vi ska kunna pröva sanningspåståendet.42

40 Brock och Mares, 2014, s. 2
41 Jonsson, 2004, s. 226
42 Putnam, 1983, s. xvii
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Då denna uppsats ska fokusera på det religiösa språket och dess funktion vill jag föra in en 

tredje dimension för att på ett tydligt sätt kunna klargöra skillnader och samband mellan de olika 

religiösa språkbruken och de olika teorierna om verkligheten, sanning och kunskap. Jag syftar på 

den semantiska aspekten av såväl realismen som anti-realismen. Med semantisk naiv realism avser 

jag påståendet att språket på ett direkt och korrekt vis kan beskriva och uttrycka sanningar om 

verkligheten och Gud på ett sätt som korresponderar med sagda verklighet eller Gud ”i sig”.

Anti-realism

Anti-realism om en viss domän innebär (1) att det inte finns fakta eller distinkta entiteter inom 

denna domän, och (2) det finns ingen objektiv existens av någonting. Vi kan till en början säga att 

en anti-realism om X är åsikten att X inte existerar.43 Denna definition fokuserar på existensen av X 

– alltså en ontologisk dimension. Vi kan också säga att radikal anti-realism menar att vi inte alls kan

tala om en verklighet utan oss som kunskapssubjekt.44 Det är omöjligt att tala om en objektiv 

verklighet som om den existerar oberoende av oss.

Om fallet för den ontologiska naiva realismen är att verkligheten är som den är och existerar

oberoende av exempelvis oss, gäller det för den ontologiska anti-realismen att verkligheten inte kan 

existera oberoende av oss och den är inte på något speciellt sätt ”i sig”. Ett exempel ser vi hos Don 

Cupitt som står för en radikal (teologisk) anti-realism som menar att Gud inte existerar oberoende 

av oss.45

En epistemisk anti-realism menar att sanningsanspråk handlar om något annat än 

förhållandet mellan påståendet och en oberoende verklighet eftersom en ”oberoende verklighet” 

inte finns. En epistemisk anti-realist omfattar med andra ord inte den klassiska korrespondensteorin 

för sanning, utan en koherensteori eller konsensusteori för sanning (att något är sant om det 

överensstämmer med en given teori eller en allmänt rådande konsensus-uppfattning).46 En förståelse

av Gud eller verkligheten kan, enligt Cupitt och den radikala anti-realismen aldrig på ett 

meningsfullt sätt skiljas från oss och våra begrepp. Påståenden om Gud eller verkligheten kan 

visserligen vara sanna, men det är inte en korrespondensteoretisk sanning vi då talar om.47 Enligt 

detta synsätt finns ingen ”objektiv kunskap”. 

Den ontologiska anti-realismen går ihop med både den epistemiska och den semantiska anti-

43 Brock och Mares, 2014, s. 15
44 Jonsson, 2004, s. 226
45 Se Cupitt, 2003
46 Jonsson, 2004, s. 224
47 Cupitt, 2003, s. 199ff
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realismen. En semantisk radikal anti-realism anser att språket inte kan beskriva verkligheten och 

Gud på ett sätt som korresponderar med en av oss oberoende verklighet ”i sig”. Om allting alltid är 

beroende av oss, vårt medvetande och språk, utgår vår kunskap om verkligheten alltid från oss och 

våra språkliga konceptualiseringar. Sambandet syns tydligt hos Cupitt när han skriver att allt är 

skapat av språket, och för att kunna erfara verkligheten (och även Gud) så måste vi först kunna tala 

om det. Språket kommer på så vis först.48  

Då sanningar om verkligheten inte existerar oberoende av oss kan tidigare nämnda 

evidenstranscendenta sanningar inte finnas, enligt denna radikalt epistemiska anti-realism.49 Att vi 

inte kan tänka någonting som vi inte kan uttrycka med ord kanske fler än anti-realisten skulle hålla 

med om, men anti-realisten menar alltså att det är en icke-fråga huruvida ”någonting existerar och 

har egenskaper på ett objektivt och medvetandeoberoende vis” eftersom det inte finns en rå 

verklighet ”i sig” som är frikopplad från alla konceptualiseringar och begrepp. Frågan om tinget X 

”finns” även om inga begrepp för det finns är alltså en icke-fråga, eftersom det är fullkomligt 

omöjligt för oss att förstå vad det ens skulle innebära.50 

Den naiva realismen kan leda till skepticism, eftersom avståndet mellan oss som 

kunskapssubjekt och tingen i världen – kunskapsobjekten – blir svår att överbrygga och verklig 

kunskap om något tycks omöjlig. Radikal anti-realism har å andra sidan kritiserats för att leda till 

solipsism. Solipsism kan beskrivas som uppfattningen att det enda som existerar är subjektet och 

dess tankeverksamhet.51 Anti-realism behöver dock inte nödvändigtvis leda till solipcism. 

Visserligen kan anti-realisten inte förstå eller beskriva en skillnad mellan språket och en verklighet 

utanför språket, men det är en skillnad i att säga att något är en obegriplig icke-fråga, och att hävda 

någontings icke-existens. Att det vore kognitivt meningslöst för oss att spekulera i hur en oberoende

och objektiv verklighet är ”i sig” (eftersom vi aldrig kan beskriva någonting som vore sant på ett 

korrespondensteoretiskt sätt), är inte samma sak som att säga att det enda i universum som existerar 

är subjektet. En sådan kritik riktas från en realistiskt position som ser på anti-realisten från just 

denna utgångspunkt, men från anti-realistens egen synvinkel existerar betydligt fler ting än endast 

subjektet. Detta eftersom anti-realisten kan mena att Gud, verkligheten, jag och växthuseffekten alla

är lika verkliga (förutsatt att det är sant att allt detta existerar enligt koherens- eller konsensusteorin 

som sagda anti-realist omfattar). Eftersom ingenting som inte går att uttrycka med språk finns är jag

varken mer eller mindre verklig än Gud. 

48 Cupitt, 2003, s. 199ff
49 Jonsson, 2004, s. 224
50 Cupitt, 2003, s. 228. Jfr med Jonsson, 2004, s. 219
51 Jonsson, 2004, s. 227
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Jag har nu beskrivit vad som ofta betraktas som två ytterligheter, en naiv realism och en 

radikal anti-realism. Det är dock inte speciellt vanligt att folk står för endera av dessa ytterligheter 

då de flesta tenderar att föredra något som ligger mer eller mindre på mitten av skalan. Jag ska 

senare även visa att någon av de modesta formerna av realism eller anti-realism är den lämpligaste 

utgångspunkten för ett feministiskt religiöst språk. I följande avsnitt beskriver jag först kritisk 

realism och sedan modest anti-realism.

2.2 Modesta mellanvägar

Jag har nämnt kritiken att naiv realism leder till skepticism och att radikal anti-realism leder till 

solipsism. Det finns dock mer moderata eller modesta mellanting än dessa två ytterlighetsteorier. 

Den modesta realismen kallas även kritisk realism. Jag börjar med att beskriva den kritiska 

realismen och övergår sedan till att beskriva den modesta anti-realismen.

2.2.1 Kritisk realism

”Kritisk realism” är ett svårdefinierat begrepp eftersom det använts och utvecklats av många olika 

personer inom många olika områden. Amerikansk kritisk realism, vetenskaplig kritisk realism, 

teologisk kritisk realism, Kantiansk kritisk realism och transcendent realism är några varianter av 

denna filosofiska position.52 En variant av kritisk realism med tydlig influens från Kant har 

utvecklats av Roy Bhaskar även om han från början inte själv använde den termen och kritisk 

realism har sedan 70-talet utvecklats av flera andra och har bland annat resulterat i tidskrifter och 

organisationer så som Journal of Critical Realism, Centre for Critical Realism och International 

Association for Critical Realism.53

Även Ian Barbour betraktas som en inflytelserik person i utvecklandet av kritisk realism 

med fokus på religion och vetenskap.54 Barbour beskriver kritisk realism som att [it] ”must 

acknowledge both the creativity of man's mind, and the existense of patterns in events that are not 

created by man's mind. Critical realism acknowledges the indirectness of reference and the realistic 

52 Losch, 2009, s. 85
53 Goard, 2011 och Burnett, 2007
54 Losch, 2010, s.393

Barbour skrev först om kritisk realism i Zygon och senare i Issues in Science and Religion.
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intent of language as used in the scientific community.”55 Verkligheten och existensen av 

medvetandeoberoende entiteter och händelser är en dimension. Verkligheten och existensen av 

händelser och processer som är skapade och beroende av oss är en annan dimension. Båda dessa 

dimensioner är viktiga för att förstå oss och världen enligt den kritiska realismen.

Bhaskars kritiska realism beskriver en uppdelning av verkligheten i olika nivåer. Den 

beskrivningen är en allmänt rådande världsuppfattning för en kritisk realist oavsett variant eller 

definition. Verklighetens domän är större än den empiriska. Bhaskar kritiserar idén att det som är 

faktiskt är samma sak som det som är verkligt. Det verkliga, det faktiska och det empiriska är tre 

olika dimensioner av verkligheten.56 Kritisk realism i bred mening anser att verkligheten existerar 

oberoende av vår kunskap om den.57 Händelser i världen inträffar även om ingen finns där att 

observera händelsen. Strukturer, processer och mekanismer existerar ibland oberoende av vår 

möjlighet att erfara och mäta dem.58

Oavsett viken definition vi vill använda, vilken domän vi anser (religion, vetenskap, m.m.) 

är kritisk realism en motpol till naiv/radikal realism. Det är en realism, men den vill förmedla 

någonting som inte den naiva/radikala realismen inte gör. Följande fem punkter sammanfattar 

kritisk realism på ett generellt och tydligt sätt.

(1) Åtminstone delar av verkligheten existerar oberoende av oss. (En ontologisk dimension.)

(2) Sanning är en semantisk relation mellan språket och verkligheten. (En semantisk dimension.) (3)

Det är inte alltid möjligt att nå sanning eller att få sann kunskap om verkligheten. (En kritisk 

dimension.) (4) Det är möjligt att få sann kunskap om verkligheten, att uttrycka sanna påståenden 

och att ha sanna teorier. (En realistisk dimension.) (5) Därför är det även rationellt att hålla vissa 

vetenskapliga teorier för sanna.59

Kritisk realism är på så vis en realistisk motpol till naiv/radikal realism. Vi kan därmed nu 

göra följande uppdelning av kritisk realism:

Ontologisk kritisk realism hävdar att verkligheten existerar och har egenskaper som är 

oberoende av oss och om vi uppfattar dem/den. Däremot kanske vi inte, eller kanske rent av 

troligtvis inte, uppfattar verkligheten och dess egenskaper så som de är ”i sig själva” oberoende av 

oss.

Epistemisk kritisk realism är synsättet att vi inte nödvändigtvis, eller kanske rent av 

troligtvis inte, kan få kunskap om en objektiv och oberoende verklighet, även om en sådan finns. 

55 Barbour, 1966, s. 72
56 Bhaskar, 1998, s. xxi och 3-5
57 Bhaskar, 1998, s. 19
58 Bhaskar, 1998, s. 41
59 Losch, 2009, s. 94
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 Semantisk kritisk realism innebär påståendet att språket inte nödvändigtvis, eller kanske rent

av troligtvis inte, på ett direkt och korrekt vis kan beskriva verkligheten, och Gud, på ett sätt som 

korresponderar med sagda verklighet eller Gud ”i sig”.

När det gäller påståenden och sanningsanspråk enligt den kritiska realismen är det en 

korrespondensteori för sanning som gäller. Något är sant om det beskriver sakernas tillstånd på ett 

sätt som motsvaras i verkligheten, som korresponderar med hur fallet ”verkligen är” och om språket

beskriver fallet ”så som det är”. Detta ställer sig den kritiska realismen bakom, även om den 

påpekar att vi inte nödvändigtvis kan få tillgång till denna sanning. Den kritiska realismen ställer sig

alltså bakom tanken på evidenstranscendenta sanningar.

Ulf Jonsson förespråkar en kritisk realism och argumenterar för att kritisk realism är den 

mest hållbara filosofiska positionen. Naiv realism hävdar att verkligheten är som den är oberoende 

av oss och att kunskap är en fråga om att registrera objektiva fakta. Dessa två påståenden kan 

Jonsson inte försvara. Många saker existerar oberoende av oss (stenar, galaxer och naturlagar) 

medan många andra saker endast existerar på grund av oss (elektronik, böcker och 

samhällsstrukturer). ”Redan av den anledningen går det inte att hävda att den verklighet vi har 

kunskap om är helt oberoende av det mänskliga kunskapssubjektet.”60 Att verkligheten, universum 

och en mängd saker, processer och entiteter existerar oberoende av oss innebär inte att allt som 

existerar gör det på ett objektivt oberoende vis.

Den radikala anti-realismen är även den en ohållbar position enligt Jonsson eftersom 

påståendet att allting är konstruerat av oss och påståendet att ingenting existerar på ett objektivt 

oberoende vis strider mot vår allmänmänskliga erfarenhet. Verkligheten anpassar sig inte efter oss. 

Naturlagarna gäller oavsett om vi känner till dem eller inte och oavsett om vi vill att de ska gälla 

eller inte. En stor del av verkligheten är konstruerad av oss och en stor del av verkligheten och det 

vi kan veta är medvetande-beroende. Det innebär emellertid inte att allting i verkligheten är 

konstruerat och medvetande-beroende. Det faktum att vi inte kan kliva ur vårt egna perspektiv och 

betrakta verkligheten och fakta ur ett objektivt Guds-perspektiv betyder inte att en radikal anti-

realism är korrekt. Jonsson skriver även att en radikal anti-realism motsäger sig själv eftersom 

uppfattningen att vi aldrig har kontakt med en okonceptualiserad verklighet innefattar en 

konceptualisering av en okonceptualiserad verklighet.61

Både naiv realism och radikal anti-realism leder till absurda slutsatser, menar Jonsson. Den 

kritiska realismen å andra sidan är intuitiv och låter ”verkligheten utgöra måttet på våra 

60 Jonsson, 2004, s. 231
61 Jonsson, 2004, s. 232-233
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sanningsanspråk, samtidigt som den inte naivt förutsätter att vi har epistemisk tillgång till 

verkligheten på något direkt och oförmedlat sätt.”62 Av det som existerar i universum är vissa saker 

oberoende av oss medan andra saker är beroende av oss. Samma sak gäller kunskap. Vi kan ha 

kunskap om vissa oberoende objektiva fakta i världen. Genom empiriska vetenskapliga 

undersökningar kan vi få kunskap om universum, naturlagar och stenar. Det innebär dock inte att vi 

med nödvändighet kan få kunskap om allt som existerar oberoende av oss.

Efter att ha beskrivit radikal realism och anti-realism samt kritisk realism vänder vi oss nu 

till den modesta anti-realismen.

2.2.2 Intern realism – en modest anti-realism

En modest form av anti-realism finns hos Hilary Putnam. Enligt honom själv är han en realist och 

han menar att världen är som den är oberoende av t.ex. oss. Det finns en fysisk verklighet som 

faktiskt existerar. Detta, som jag ska visa, hindrar mig inte att förstå hans resonemang som modest 

anti-realistiskt. 

En modest anti-realism delar den radikala anti-realismens uppfattning om att vi inte kan 

referera till en medvetandeoberoende verklighet som kan beskrivas ”så som den är” fri från alla 

perspektiv. Det som gör den mer modest är att en modest anti-realist inte behöver avvisa existensen 

av den fysiska verkligheten. Jag skrev visserligen att en radikal anti-realist inte heller behöver mena

att det enda som existerar är subjektet, men om likheten mellan modest och radikal anti-realism, så 

som jag definierat dem, är att verkligheten inte kan beskrivas oberoende av oss och våra 

begreppsscheman, så är skillnaden att den radikala anti-realisten ser frågan om existensen av en 

fysisk verklighet som en icke-fråga (eller som precis lika existerande som oss själva). 

Putnam har sedan 1970-talet förespråkat vad jag menar är en modest form av anti-realism. 

Själv kallar han det för intern realism.63 Han menar att världen inte består av egenskaper och ting 

som är fixerade och motsvaras av ett ord eller en språklig sats. En beskrivning av verkligheten från 

”no particular point of view” är  omöjlig menar han.64 ”The metaphysical fantasy is that there is a 

totality of ʼformsʼ or ʼuniversalsʼ or ʼpropertiesʼ fixed once and for all, and that every possible 

meaning of a word corresponds to one of these ʼformsʼ or ʼuniversalsʼ or ʼproperties.ʼ”65 Han 

kritiserar möjligheten att kunna se verkligheten ur ett slags allsmäktigt gudsperspektiv. Vi kommer 

62 Jonsson, 2004, s. 234
63 Putnam, 1994, s. 456 ff.   Även: Jonsson, 2004, s. 229
64 Putnam, 1990, s. 11
65 Putnam, 1994, s. 448
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aldrig ifrån att vi alltid betraktar verkligheten utifrån oss själva, vårt språk, vår kultur och vår 

världsbild. På grund av detta kan sanning, för Putnam, inte innebära en korrespondens med 

verkligheten ”i sig” eftersom en sådan inte finns. Han beskriver istället sanning som ”idealized 

rational acceptability”, d.v.s. sanning som ideal rationell accepterbarhet.66 Vidare skriver han att: 

“My own view is that truth is to be identified with idealized justification, rather than justification-

on-precent-evidence.67 […] the whole idea of truth’s being defined or explained in terms of 

ʼcorrespondenceʼ between items in a language and items in a fixed theory-independent reality has to

be given up.”68

Putnam kallar sin teori för intern realism eftersom den hävdar att sanna påståenden finns 

inom olika begreppsscheman. Den interna realismen avvisar idén om att verkligheten kan beskrivas 

på ett sätt som är ”a fact of the matter [---] which […] is ʼreally true’.”69 Den avvisar att 

verkligheten består av ett bestämt och fixerat antal objekt som är fallet inom alla konceptuella 

scheman. Inom ett schema finns sanna och falska påståenden, något som gör att den interna 

realismen inte betraktar sanning som relativ. Något kan vara objektivt falskt eller objektivt sant, 

men bara inom det speciella begreppsschemat. Våra koncept och begreppsscheman är kulturellt 

betingade och relativa, men av det följer inte att sanningen eller falskheten i påståendena endast 

avgörs av kulturen, skriver han.70 ”Rightness is not subjective. […] Rightness goes beyond 

justification.”71 

I och med hans förståelse av sanning och berättigande leder det honom även till att acceptera

förekomsten av evidenstranscendenta sanningar.72 Evidenstranscendenta sanningar är ”sanningar 

vars sanning vi inte kan belägga” eftersom vi av tekniska eller andra skäl inte kan bevisa/rättfärdiga 

påståendet.73 ”[T]ruth is sometimes recognition-transcendent because what goes on in the world is 

sometimes beyond our power to recognize, even when it is not beyond our power to conceive.”74 

Om vi teoretiskt sett kan tänka oss hur vi skulle kunna rättfärdiga ett påstående, även om vi inte kan

göra det i verkligheten, kan påståendet ändå betraktas ha ett sanningsvärde (vara antingen sant eller 

falskt) enligt Putnam. Detta har att göra med att vad som är ”sant” också har att göra med 

tillräckligt bra rättfärdigandeförhållanden, eller idealt rättfärdigande (”idealized justification”).75 

66 Putnam, 1990, s. 41
67 Putnam, 1990, s. 115
68 Putnam, 1990, s. 41
69 Putnam, 1990, s. 96
70 Putnam, 1990, s. 96-98
71 Putnam, 1990, s. 114
72 Putnam, 1994, s. 515-516
73 Johannesson, 2002, s. 16
74 Putnam, 1994, s. 516
75 Putnam, 1983, s. xvii
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Om det är omöjligt att ens föreställa sig hur påståendet ska undersökas är vi heller inte rationellt 

berättigade att hävda att det är sant eller falskt. Däremot kan Putnam, som jag tidigare nämnt, tänka 

sig att ett påståenden kan vara sant även om vi aldrig kan rättfärdiga den så länge som vi förstår när 

och hur vi kan använda den samt kan föreställa oss hur den skulle gå att rättfärdiga.76 

 Johannesson skriver att det finns två former av evidenstranscendenta sanningar som den 

interna realismen inte kan acceptera. För det första kan den inte acceptera evidenstranscendenta 

sanningar som innebär att satser eller propositioner som vi inte kan formulera skulle kunna vara 

sanna. Ett påstående är antingen sant eller falskt, och om världen skulle existera utan språk som 

beskrev den så skulle inga sanningar finnas. ”Om inga språkanvändare fanns som kunde påstå att 

himlen är blå skulle propositionen att himlen är blå helt enkelt inte finnas. […] Sanningar som vi 

inte kan formulera kan vi inte på ett meningsfullt sätt uppfatta som sanningar.”77 För det andra kan 

den interna realismen inte acceptera evidenstranscendenta sanningar som innebär att vi inte ens i 

princip kan föreställa oss hur vi skulle kunna berättiga påståendet.78 Exempelvis kan vi inte ens i 

princip föreställa oss hur vi skulle kunna undersöka sanningshalten i påståendet ”Om jag hade 

börjat spela cello när jag var 10 år hade jag varit världskänd nu.” Sanning för en intern realist 

handlar på så vis om det korrekta sättet att använda språket. 

Sammanfattningsvis kan modest anti-realism definieras på följande vis. Ontologisk modest 

anti-realism innebär att den fysiska verkligheten visserligen existerar oberoende av oss som subjekt,

men det är omöjligt för oss att förstå vad det innebär eftersom alla utsagor om världen alltid görs 

utifrån oss som språkliga varelser. Även begrepp som ”existera” utgår alltid från ett givet 

begreppssystem och dess konceptualiseringar. Det är helt enkelt kognitivt meningslöst för oss att 

tala om en objektiv och medvetandeoberoende verklighet, men det är inte samma radikala påstående

som att hävda att språket eller vi som subjekt är det enda som finns. 

En epistemisk modest anti-realism innebär teorin att vi inte kan få kunskap om verkligheten 

”i sig” eftersom något sådant inte finns på ett oberoende och objektivt sätt. Detta betyder inte att 

den fysiska verkligheten inte existerar, men den epistemiska modesta anti-realismen hör ihop med 

den semantiska modesta anti-realismen i och med att den hävdar att verkligheten inte kan beskrivas 

ur ett Guds ögas perspektiv eller från ett ”no particular point of view”. Enligt epistemisk modest 

anti-realism kan det finnas sanningar som vi aldrig kan få tillgång till. Detta eftersom något skulle 

kunna vara sant inom ett system även om vi inte i praktiken kan verifiera eller falsifiera påståendet. 

En semantisk modest anti-realism avser påståendet att språket inte kan beskriva verkligheten

76 Johannesson, Karin, 2002, s. 162
77 Johannesson, 2002, s. 163
78 Johannesson, 2002, s. 163
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och Gud på ett sätt som korresponderar med en av oss oberoende verklighet ”i sig”, men påståenden

kan vara sanna inom konceptuella scheman. Semantisk modest anti-realism innebär med andra ord 

att påståenden endast har sanningsvärde om vad som är sant förstås i termer av konsensus snarare 

än korrespondens, alternativt att påståenden korresponderar med ”hur fallet är” inom ett 

begreppsschema. Eftersom vi alltid uttrycker påståenden med språk, givna begreppsscheman och 

konceptualiseringar, kan vi inte tala om en oberoende verklighet i bemärkelsen ”fri från perspektiv”.

Jag betraktar Putnams interna realism som innefattande semantisk modest anti-realism 

eftersom han inte avvisar tanken att språket kan beskriva verkligheten, men påståendens sanning 

avgörs inomkontextuellt av språket och dess begreppsscheman och inte genom en 

överensstämmelse med en objektiv medvetandeoberoende verklighet. Det är inte en semantisk 

kritisk realism eftersom den är mer skeptisk till språkets möjlighet att beskriva verkligheten.

Jag hävdar även att Putnams interna realism faktiskt innebär ett accepterande av den 

epistemiskt modesta anti-realismen eftersom han menar att det kan finnas evidenstranscendenta 

sanningar. Även den kritiska epistemiska och semantiska realismen kan acceptera 

evidenstranscendenta sanningar, enbart ett accepterande av evidenstranscendenta sanningar räcker 

alltså inte för att vara modest anti-realist. Men i och med att Putnam menar att något endast är sant 

inuti det rådande systemet och eftersom sanning inte är något som korresponderar med en objektiv 

och medvetandeoberoende verklighet, tolkar jag detta som en modest epistemisk anti-realism och 

inte en kritisk epistemisk realism.

Att jag inte anser den interna realismen innehålla en epistemisk kritisk realism är 

sammanfattningsvis för att en sådan menar att en objektiv och medvetandeoberoende verklighet 

finns (även om vi inte kan få kunskap om den ”i sig”), något en modest anti-realist avvisar som en 

meningslös icke-fråga. Den fysiska verkligheten finns enligt den modesta anti-realisten men allt 

som sägs om den och allt som är sant, utgår från ett internt perspektiv. Evidenstranscendenta 

sanningar (sanningar vi inte kan berättiga, men som likväl är sanna) finns då eftersom det innebär 

att något är sant (eller falskt) om det i princip skulle kunna undersökas och berättigas.

Vi har nu undersökt radikal samt modest realism och anti-realism. Den semantiska aspekten 

av realism och anti-realism är av särskilt intresse för den fortsatta undersökningen då vi nu ska 

undersöka de tre klassiska religiösa språkbruken och deras konsekvenser för hur vi kan förstå och 

tala om Gud. Nästa kapitel undersöker först univokt, sedan analogt och till sist ekvivokt språk och 

analyserar vilken språksyn dessa religiösa språkbruk resulterar i – semantisk radikal eller semantisk 

modest realism alternativt semantisk radikal eller semantisk modest anti-realism.
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3. Religiöst språk

I detta kapitel undersöks univokt, analogt samt ektivokt språkbruk. Univokt språk kan användas av 

både en radikal semantisk realist som en modest semantisk anti-realist. Analogt språk kan användas 

av såväl en kritisk semantisk realist, en radikal semantisk anti-realism och en modest semantisk 

anti-realist. Ekvivokt språk kan användas av en kritisk semantisk realist samt en radikal semantisk 

anti-realist.  Efterföljande kapitel undersöker istället metaforens roll i det religiösa språket eftersom 

metaforer delvis har andra funktioner än det univoka, analoga och ekvivoka språkbruket. Jag börjar 

dock med det univoka språkbruket.

3.1 Univokt språk

Det univoka språkbruket kallas just för via positiva eftersom detta sätt att tala om Gud ofta uttrycker

sig i positiva termer om Gud.”Gud är allsmäktig”, ”Gud är allvetande”, ”Gud är god” etc. Via 

positiva har sitt ursprung i tanken att Gud som världens skapare har lämnat avtryck i världen. 

Skönhet och godhet någonstans i världen har just sin skönhet och godhet från Gud och därför kan vi

på ett bokstavligt sätt använda våra begrepp om Gud.79

Enkelt uttryckt innebär univokt språk att beskrivningar om Gud så som ”god” används och 

förstås på samma sätt som när vi talar om andra personer som ”goda”.80 En sats eller ett påstående 

om Gud används univokt om den som uttrycker satsen eller påståendet använder begreppen/orden 

på samma sätt som de används i vardagligt tal och menar att något potentiellt sant och för oss direkt

begripligt har förmedlats. Vi kan uttrycka det som att språket kan vara direkt 

verklighetsbeskrivande.81 Univokt tal om Gud förstås och används på precis samma sätt som när vi 

talar om andra saker, och det är detta jag avser med att begreppen förstås och används på ett ”direkt 

begripligt vis”.82 Meningen av, och termerna i satsen ”Gud är allsmäktig och god” förstås då på ett 

direkt ”common sense”-vis.

Det univoka språkbruket leder enligt många till problem. För det första har Gud, enligt 

klassisk teism, betraktats som av oändlig, okroppslig och av otidslig karaktär. Om Gud och världen 

på dessa förhållandevis fundamentala plan är olika leder det till svårigheter att beskriva Gud på ett 

79 Jonsson, 2004, s. 209
80 Scott, 2010, s. 512
81 Jfr med Stănciulescu, 2016, s. 25 och Alston, 1989

Den uppmärksamma kan här påpeka att vad som menas med att något är sant inte på något vis är självklart, men jag 
återkommer till detta lite senare.

82 Se t.ex. Stănciulescu, 2016, s. 25
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univokt sätt eftersom likheterna mellan världen och Gud är så pass begränsade. 

För det andra behöver den klassiska tanken på Gud som världens orsak inte innebära att Gud

är lik andra orsaker i världen som går att beskriva på ett univokt sätt. Exempelvis kan bagaren vara 

orsaken till brödets varande, men han har varken skapat mjölet ur tomma intet eller sått vetet och 

skördat det. Gud kan anses vara orsaken till världens existens, men eftersom Gud enligt klassisk 

(kristen) teism är transcendent kan Gud inte sägas vara en orsak i vanlig bemärkelse eftersom alla 

orsaker vi kan uppleva här på jorden alltid är del i en kedjeprocess (bagaren bakar men behöver 

mjöl och ägg som han själv inte är orsaken till o.s.v.).83 Det tycks alltså vara svårt att kunna tala om 

Gud på ett univokt sätt, eftersom likheterna är så pass små och begränsade. 

För det tredje skulle man kunna invända och fråga om det någonsin är möjligt att förstå ett 

begrepps innebörd på exakt samma vis tillämpat i olika satser och påståenden.84 Risken är att vi 

tvingas beskriva Gud i all oändlighet eftersom Guds kärleksfullhet då visserligen är exakt samma 

som Simons, men den är även exakt samma som Stinas kärleksfullhet och exakt samma som en röst 

är kärleksfull etc. Vi uttrycker oss då visserligen positivt om vad Gud är, men riskerar att till slut 

inte ha sagt någonting för oss begripligt eftersom Gud då tycks vara precis allting. Antingen leder 

det univoka språket till att Gud och världen är så pass olika att begrepp applicerade på ting i världen

inte kan användas när det gäller en transcendent Gud, eller så blir Gud samma sak som världen 

(alltså någon slags panteism).  

Thomas av Aquino framhöll problem med det univoka språket och menade att via eminenta,

det vill säga ett analogt språkbruk, är det mest lämpliga när det gäller tal om Gud.85 Även jag ska 

senare visa på fördelarna med ett analogt språkbruk. Innan dess krävs först en beskrivning av vad 

analogt tal om Gud innebär. 

3.2 Analogt språk

Analogt språk (via eminenta) innebär enkelt uttryckt att beskrivningar och tal om Gud inte används 

på exakt samma sätt som när vi talar om ”vardagliga” saker, men begreppen och uttrycken relaterar 

till hur vi vanligen använder dem.86 En klassisk definition av vad analogi är att ”[…] it is the 

application of a concept to different beings in ways that are simply diverse from each other and are 

83 Jonsson, 2004, s. 210
84 Satsen ”Gud är kärleksfull” ska enligt univokt språkbruk förstås på precis samma vis som satsen ”Simon är 

kärleksfull”, men frågan är om det är möjligt att förstå vad det innebär.
85 Det finns dock de som försvarar det univoka språkbruket även idag, se exempelvis William Alstons Divine nature 

and human language. 
86 Scott, 2010, s. 512
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only the same in a certain respect.”87

Aquino skiljde mellan analogi dourum ad tertium (analogi mellan två till ett tredje) och 

analogi unis ad alterum (analogi mellan ett till ett annat). Analogi dourum ad tertium jämför två 

saker med en tredje och analogi unis ad alterum jämför en sak med en annan. När vi vill tala om 

Gud är det dock oftast analogi unis ad alterum (efterliknande analogi) som gäller. Denna är i sin tur 

uppdelad i två former: attributionsanalogi respektive proportionalitetsanalogi.88

Attributionsanalogi är sättet ett ord kan användas för att tillskriva två ting/personer samma 

slags attribut, men där ordet inte har exakt samma innebörd för de två tingen/personerna. En person 

kan exempelvis beskrivas som hälsosam samtidigt som en viss kost är hälsosam. Hälsosam i det 

senare fallet används inte i direkt överförd bemärkelse, men det finns ett orsakssamband där kosten 

är hälsosam eftersom den leder till att människan som konsumerar den blir hälsosam.89 

Proportionalitetsanalogi handlar om ett ords betydelse genom jämförelse mellan två 

begreppspar. Begreppsparen kan exempelvis vara människan och Gud eller ormen och klängväxten.

Begreppsparen jämförs och beskrivs sedan på ett analogt vis där en struktur, ett beteende eller en 

egenskap eller dylikt tydligt känns igen, om än inte uttryckt på exakt samma vis.90 I fallen med mina

nämnda begreppspar skulle en sådan proportionalitetsanalogi kunna vara att både människan och 

Gud kan beskrivas som kärleksfulla, men kärleksfullheten är inte uttryckt på samma vis. Både 

ormen och klängväxten kan sägas slingra sig, men inte på samma sätt. Det finns dock tydliga 

likheter, en igenkännbar struktur mellan ormens slingrande och klängväxtens samt mellan 

människans och Guds kärleksfullhet. Om vi ställer oss bakom möjligheten att uttrycka sig analogt 

om Gud innebär med andra ord tron att vi kan påstå saker om Gud men utan att hävda att vi på ett 

säkert vis vet hur Gud är ”i sig själv”. Begreppen i en sats pekar mot något direkt, exempelvis Gud, 

men kan endast förstås genom jämförelse med hur de används i andra sammanhang.91 

Risken med ett analogt språkbruk när det kommer till Gud är att det kan leda till en allt för 

antropomorf supergud, med mänskliga egenskaper upphöjda till oändlighet. Detta eftersom 

egenskaperna vi tillskriver Gud i någon mening kan vara sanna (jag återkommer till 

sanningsbegreppet lite senare) men alltid på ett ofullständigt vis. Gud är inte bara kärleksfull så som

Sara är kärleksfull – Gud är även något mer, kanske oändligt kärleksfull. Gud är inte bara stark så 

som Sara är stark – Gud kanske är oändligt och gudomligt stark o.s.v. Vi riskerar att till sist få en 

Gud som snarare liknar en oövervinnerlig superhjälte. Ett angränsande problem är att vi då 

87 Mascall, 1968, s. 159. Jfr med Burell, 2016
88 Burell, 2016, s. 11ff. Se även: Mascall, 1968, s. 159-160
89 Stiver, 1996, s. 23-24
90 Jonsson, 2004, s. 216
91 Jonsson, 2004, s. 114
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egentligen inte kan veta så mycket om Gud eftersom alla beskrivningar som säger att Gud är X 

innebär att Gud är X på ett Y-igt vis. Problemet är att vi då vet vad X är men inte vad Y är.

3.3 Ekvivokt språk

Som jag tidigare påpekat är en sats eller ett påstående om Gud univokt om den som talar använder 

begreppen/orden på samma sätt som i vardagligt tal samt menar att något potentiellt sant och för oss

direkt begripligt har förmedlats. Beskrivningar och tal om Gud innebär då samma sak som när vi 

beskriver och talar om andra saker. Ekvivokt språk är dess motsats: Propositioner och tal om Gud 

används på ett helt annorlunda sätt än i vardagligt tal.92

Gud kan inte beskrivas på ett för oss direkt begripligt vis. Alltså kan ingenting sant om Gud 

uttryckas i ord. Det ekvivoka språket används för att poängtera Guds obeskrivlighet samtidigt som 

vi ändå kan ha ett behov av att tala om Gud. Vi kan inte förstå vad ”Gud är kärleksfull” innebär 

eftersom påståenden i ett ekvivokt språk saknar propositionellt innehåll. Det är själva poängen. 

Debatten blir förvirrad när det sätts likhetstecken mellan å ena sidan univokt språk och via positiva 

och å andra sidan ekvivokt språk och via negativa. Univokt språk går att kombinera med via 

negativa och ekvivokt språk går att kombinera med via positiva. Jag ska nu visa varför förvirring 

ofta uppstår.

Via negativa är en motsats till via positiva i det att via negativa negerar påståenden om Gud. 

(Gud är inte rumslig, inte kroppslig, inte begränsad m.m.) De som hävdar att de inte är motsatser 

drar en förhastad slutsats som bygger på ett ihopkopplande av de olika ”vägarna” med de olika 

språkbruken på ett sätt som inte är nödvändigt eftersom via negativa och univokt språk går att 

kombinera. Enligt exempelvis Ulf Jonsson är via negativa oförenlig med det univoka språkbruket 

eftersom det univoka språkbruket använder orden om Gud på precis samma sätt som applicerat på 

tingen i världen, varpå han menar att ett ekvivokt språkbruk är att föredra när vi vill poängtera att vi

inte vet hur Gud är. Detta verkar dock inte stämma då univokt språk och via negativa är förenliga 

eftersom det handlar om ett förnekande av att Gud är just så som det univoka språket uttrycker det. 

Om vi endast kan säga vad Gud inte är kan vi alltså, på ett univokt sätt, säga att Gud inte är 

kärleksfull så som Sara eller Simon är kärleksfulla. 

 Med ekvivokt språk menar jag inte att orden, termerna och begreppen alltid är flertydiga i 

(även om de kan vara det) utan att påståendena saknar propositionellt innehåll. Detta har sin grund i 

92 Scott, 2010, s. 512
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tanken på Gud som en fullkomligt transcendent ”andre”. Ta ordet ”får” till exempel. Den klassiska 

ordleken ”Far, får får får? Nej, får får inte får, får får lamm.” visar att ”får” kan ha olika innebörder 

som inte används varken univokt eller som attributions- eller proportionalitetsanalogier. Att ett ord 

är flertydigt och att vi inte känner till satsens propositionella innehåll är inte samma sak. I ordleken 

används ”får” på ett flertydigt sätt, men vi vet alltid vad varje ”får” refererar till. En ekvivok 

användning av god i satsen ”Gud är god” saknar istället entydigt propositionellt innehåll och 

därmed blir tal om Gud kognitivt meningslöst. Med andra ord förstår vi inte innebörden i vad som 

sagts.

Via negativa som endast säger vad Gud inte är passar ihop med det ekvivoka språkbruket 

och har en ödmjuk inställning till människans förmåga att förstå och kunna beskriva Gud just 

eftersom det ekvivoka språket enligt min definition innebär att begreppen och talet om Gud inte har 

begripligt propositionellt innehåll. Vi kan alltså inte förstå vad satsen ”Gud är allsmäktig och god” 

innebär. Å andra sidan innebär det att vi, istället för att endast säga vad Gud inte är, lika gärna kan 

säga vad Gud är eftersom det ekvivoka språket ändå inte uttrycker något entydigt och sant om Gud. 

Det kan dock fortfarande vara viktigt och givande att tala om Gud av andra orsaker, men det säger 

ingenting kognitivt meningsfullt eller sant om Gud eller verkligheten.

Via negativa kritiseras ibland för att leda till agnosticism (åsikten att vi inte kan veta något 

om Gud) eftersom inget meningsfullt kan sägas om Gud. Därmed blir det onödigt att ens försöka 

eftersom våra ord och beskrivningar om Gud alltid betyder något helt annat.93 Jag håller delvis med 

om att via negativa leder till agnosticism, men endast om via negativa följs av ett ekvivokt 

språkbruk. Om det istället följs av ett univokt språk där vi helt enkelt förnekar att Gud är X och Y 

har vi visserligen inte fått positiv kunskap om Gud, men det är kunskap likväl eftersom vi 

åtminstone vet att Gud inte är X och Y. Sådan eventuell kunskap vore möjlig endast om vi 

kombinerar ett univokt språkbruk med någon form sanningsbegrepp som ser satser som möjliga 

sanningsbärare och där kunskap om Gud ses som möjlig att uppnå. 

Jag har nu diskuterat de tre klassiska vägarna för religiöst språk. Nästa avsnitt undersöker 

språkbrukens kopplingar till den semantiska aspekten av realism och anti-realism. Detta vill jag 

göra för att se vilka religiösa språkbruk som är möjliga att använda för en semantisk radikal eller 

kritisk realism samt radikal eller modest anti-realist. Vi kommer att se att univokt språk kan 

användas av en radikal semantisk realist och en modest semantisk anti-realist. Ekvivokt språk kan 

användas av en kritisk semantisk realist och en radikal semantisk anti-realist. Analogt språk är det 

språkbruk som är användsbart av flest positioner i och med att det är kompatibelt med såväl kritisk 

semantisk realism,  radikal semantisk anti-realism och modest semantisk anti-realism.

93 Jonsson, 2004, s. 212
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3.4 Hur språkbruken refererar till verkligheten

För att kunna undersöka vilka konsekvenser univokt, analogt och ekvivokt språk får för målet att 

kunna tala om Gud på ett feministiskt gynnsamt sätt ska vi nu undersöka de religiösa språkbrukens 

koppling till den semantiska aspekten av realism och anti-realism. Resultatet visar att ett analogt 

språkbruk är användbart ur ett bredare perspektiv än både univokt och ekvivokt språkbruk eftersom 

analogt språk är förenligt med tre av fyra former av semantisk realism och anti-realism, alla utom 

den radikalt semantiska realismen. Som analysen nedan visar är såväl univokt som ekvivokt 

språkbruk endast logiskt koherent med två av fyra former av semantisk realism/anti-realism. Vad 

detta har för för- och nackdelar för ett feministiskt gynnsamt språkbruk analyseras i kapitel 5 och 6 

men först undersöker vi de tre språkbrukens semantiska koppling till verkligheten.

Univokt språk

I förra kapitlet såg vi att satser används univokt om de används i samma betydelse om olika saker 

och kan vara verklighetsbeskrivande. Univokt tal om Gud är direkt beskrivande och förståeligt för 

oss då begrepp och termer som används om Gud innebär samma sak som när vi talar om något 

annat. Detta stämmer väl in i den semantiskt naiva realismen. Det är direkt oförenligt med 

semantisk radikal anti-realism eftersom det innebär ett avståndstagande från att det finns ett 

samband mellan språkliga påståenden och en medvetandeoberoende verklighet i sig.

            Det är även möjligt att förena univokt språk med semantisk modest anti-realism. Detta 

eftersom satsen ”Gud är god” uttryckt på ett univokt sätt innebär att vi på ett direkt och omedelbart 

sätt begriper vad det betyder. Huruvida satsen ”Gud är god” är sann eller falsk är för den semantiskt

modesta anti-realisten inte givet utanför alla perspektiv, utan kan endast avgöras inom ett 

begreppsschema. En semantiskt modest anti-realist skulle kunna använda univokt språk, men då 

endast inom ett givet begreppsschema på samma sätt som Putnam menar att det i hans interna 

realism kan finnas objektiv sanning. Det är då inte ”objektivt” så som vi till vardags tolkar det 

begreppet, utan objektivt inom ett begreppsschema. 

Den semantiskt kritiska realismen är inte alltid förenlig med det univoka språkbruket 

eftersom semantisk kritisk realism menar att språkliga påståenden kanske, men inte med 

nödvändighet, har sanningsvärde och är beskrivande. 

Analogt språk 

Begrepp och satser är analoga om de används på ett varierande, men överförbart sätt. Språkliga 

påståenden refererar och har sanningsvärde, men inte på ett fullödigt och uttömmande sätt. 
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Innehållet i påståendet ”Gud är stor” refererar till Gud och har ett sanningsvärde men endast genom 

att satsen har likheter med andra satser så som ”Berget är stort” eller ”Längtan är stor”. Det finns en

igenkännbar struktur mellan längtans storhet och Guds storhet vilket gör att satsen ”Gud är stor” är 

begriplig och kunskapsförmedlande. Gud är dock inte stor på precis samma sätt som längtan och 

berget. 

Vi ser att detta är förenligt med en semantiskt kritisk realism där språket kan beskriva 

verkligheten, men inte (nödvändigtvis) på ett uttömmande och direkt sett. 

Det analoga språkbruket är även förenligt med semantisk radikal anti-realism eftersom det 

innebär att språk inte kan beskriva en oberoende verklighet. Detta är kompatibelt med analogt språk

eftersom sanningsvärdet av påståenden om Gud då inte avgörs av en oberoende verklighet utan 

avgörs genom hur samma begrepp används i andra sammanhang.

Analogt språk är oförenligt med semantisk naiv realism eftersom den ser språket som i 

direkt relation till verkligheten. (Om vi föredrar en sådan syn har det analoga språket inte någon 

funktion, utan ett univokt språk vore att föredra.)

Det analoga språkbruket går även att förena med en semantisk modest anti-realism då denna 

menar att påståenden är sanna eller falska inom ett begreppsschema. Analogier om Gud är då inte 

sanna eller falska på ett ”objektivt sätt” utan sanna eller falska inom det konceptuella schemat. Om 

satsen ”Gud är stor” vore sann i analog bemärkelse innebär det att den är sann eftersom begreppen 

Gud, är, och stor har sin betydelse och mening inom ett begreppsschema som på ett koherens- eller 

konsensusteoretiskt sätt gör satsen ”Gud är stor” sann.

Ekvivokt språk 

Språket används ekvivokt om talaren menar att begreppen eller satsen saknar entydigt 

propositionellt innehåll. Vi förstår helt enkelt inte innehållet och betydelsen av yttrandet eftersom 

det inte har ett innehåll eller betydelse. Ekvivokt språk säger då inte att begreppen och termerna i 

satsen ”Gud är evig” används på ett flertydigt vis utan att de saknar sanningsvärde. Det är omöjligt 

att uttrycka något sant om Gud eftersom Gud inte går att fånga med språkliga begrepp.

Detta är förenligt med radikal semantisk anti-realism, som säger att språket inte 

överhuvudtaget kan uttrycka sanningar om verkligheten/Gud på ett objektivt och 

medvetandeoberoende sätt. Så fort vi beskriver verkligheten beskriver vi verkligheten från vårt 

perspektiv. Ekvivokt tal om Gud innebär då att vi endast talar om Gud från vårt perspektiv, vi säger 

ingenting om hur eller vad Gud är ”i sig”.

Ekvivokt språk är inte förenligt med en modest semantisk anti-realism eftersom en sådan 

menar att språket kan vara verklighetsbeskrivande (och kognitivt begripligt) inom ett konceptuellt 
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schema. Detta är inte är kompatibelt med ekvivokt språk. En sats, t.ex. ”Gud har skapat världen” 

kan från ett ekvivokt perspektiv möjligen sägas referera, men eftersom vi inte begriper vad det 

refererar till eller på vilket vis det refererar, har någonting sant om Gud inte uttryckts. Ett påstående 

för en modest semantisk anti-realist kan dock referera och vara sant inom ett begreppssystem. 

Ekvivokt språk som som vi nu har definierat det är alltså inte vara förenligt med modest semantisk 

anti-realism. 

Det ekvivoka språkbruket går att förena med semantisk kritisk realism då 

semantisk kritisk realism säger att det finns något som är fallet (en verklighet ”i sig”), men att 

språket inte med nödvändighet/troligtvis inte beskriver denna verklighet ”i sig”. Den kritiska 

realismen ställer sig alltså bakom tanken på evidenstranscendenta sanningar eftersom något kan 

vara sant även om vi inte kan formulera det. Att tala om Gud på ett ekvivokt sätt innebär då, från ett

semantisk-kritiskt realistiskt perspektiv, att vi inte förstår påståendets/satsens propositionella 

innehåll, men att det finns något som är fallet även om vi aldrig kan uttrycka det eller förstå det. 

Det ekvivoka språkbruket är dock inte förenlig med semantisk naiv realism, då denna hävdar

att språket på ett adekvat och direkt vis kan beskriva verkligheten och Gud på ett sätt som 

korresponderar med sagda verklighet eller Gud ”i sig”.

Sammanställning

Denna analys har visat hur de olika religiösa språkbruken förutsätter en eller flera inställningar till 

språkets relation till verkligheten. En radikal/naiv semantisk realist måste (ur ett logiskt koherens-

perspektiv) använda sig av ett univokt språkbruk. En kritisk/modest semantisk realist kan tala 

analogt eller ekvivokt om Gud. En radikal semantisk anti-realist kan tala analogt eller ekvivokt om 

Gud och en modest semantisk anti-realist kan tala univokt eller analogt. Nedan visas ett schema 

över detta. 

Univokt språkbruk Analogt språkbruk             Ekvivokt språkbruk   

Radikal/naiv semantisk realism ─ ─

─ Kritisk semantisk realism             Kritisk semantisk realism

─ Radikal semantisk anti-realism             Radikal semantisk anti-realism

Modest semantisk anti-realism Modest semantisk anti-realism ─
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4. Metaforer

Efter att ha undersökt de klassiska religiösa språkbruken och deras kopplingar till semantisk realism

och anti-realism ska vi nu övergå till att undersöka olika metaforteorier. En metafor kan fylla andra 

funktioner i språket som inte univokt, analogt eller ekvivokt språk kan. I följande kapitel undersöks 

två metaforteorier, en baserad på kritisk realism och en baserad på modest anti-realism. Vi ska 

senare se att en modest anti-realistisk metaforteori är lämpligast utifrån ett feministiskt perspektiv 

på det religiösa språket.

I detta kapitel börjar jag lite mer generellt med att beskriva några definitioner av och 

uppfattningar om metaforens roll i språket och i våra liv, för att sedan undersöka två olika 

metaforteorier. Dessa är Soskices kritisk realistiska teori och Lakoff och Johnsons modest anti-

realistiska teori. Innan jag undersöker deras teorier ger jag först en mer övergripande inledning till 

ämnet metaforer. 

Vad är en metafor?

Till att börja med föreslår jag följande följande tämligen vaga definition: En metafor är ett språkligt

uttryck vars innehållsliga mening förmedlar något utöver den ordagranna meningen. Denna 

innehållsliga mening kan vara kunskapsförmedlande och uttrycka något sant. Metaforen uttrycker 

något som delvis är ordagrant, och falskt, men kan även syfta på och uttrycka något sant som är 

utöver den ordagranna meningen. Vad detta betyder och innebär kommer att beskrivas mer i detalj i 

följande två avsnitt. Jag lämnar avsiktligt sanningsbegreppet öppet eftersom en definition av 

metaforer inte behöver låsa sig vid en viss syn på sanning och verklighet.94 En metafor är alltså ett 

uttryck som beskriver en sak/företeelse på ett sätt som vanligtvis används för att beskriva något 

annat.

Metaforer och liknelser

Jag vill börja med att poängtera att det är skillnad mellan en liknelse och en metafor. För det andra 

är det skillnad på en symbol och en metafor och för det tredje är det skillnad på ett talesätt och en 

metafor. Korset inom kristendomen är exempelvis inte en metafor, och det är ingen liknelse heller 

för den delen. Det är en symbol för den kristna tron och Jesu död och uppståndelse. En liknelse är 

en jämförelse mellan A och B genom formen ”A är som B”, alternativt ”A är B”. Ett exempel på en 

94 För jämförande definition se Soskice, 1985, s. 15 och Lakoff och Johnson,  1980, s. 5
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liknelse är ”Julia är som solen”. 

Max Black och andra har hävdat att det är ett missförstånd att en metafor endast är en 

liknelse utan en jämförande markör (”som”, ”likt”, ”lik”). Janet  Martin Soskice poängterar dock att

liknelsen är mer komplicerad än en ren jämförelse mellan A och B.95 Liksom Soskice avvisar Lynne 

Tirrell teorin om metaforen som reducerbar till en liknelse och menar att metaforen och liknelsen 

har två olika lingvistiska roller att spela. För det första, skriver hon, bör vi notera att en liknelseteori

om metaforer ofta bygger på en naivt realistisk syn på språket och dess roll, något både hon och 

Soskice avvisar som i princip ointressant att ens ta upp eftersom en naiv realism inte kan hantera 

alla liknelser vi faktiskt kan uttrycka.96 Vi kan exempelvis inte undersöka referensen för T.S. Eliots 

”He lauged like an irresponsible foetus” eftersom det inte finns något sådant som vi kan jämföra 

med.97 Ett annat argument mot att metaforer endast är liknelser utan jämförande markör är att en 

metafor inte kan reduceras till bokstavligt tal eftersom meningen inte nödvändigtvis bevaras om en 

metafor görs om till en liknelse.98 

Soskice beskriver två former av liknelser: ”illustrativ liknelse” samt ”modell-liknelse”, där 

den senare är mest lik metaforen. En illustrativ liknelse jämför A med B, där både A och B är kända 

för oss medan modell-liknelsen nästan har samma funktion som en metafor men metaforen och 

liknelsen tjänar olika funktioner i språket.99 I modell-liknelsen och metaforen känner vi till A men 

inte B, men får en bild utav B genom liknelsen.100 Metaforen kan dock, enligt Sockice, fylla luckor i 

språket på ett sätt som en liknelse med formen ”A är som B” inte kan eftersom både A och B är 

uttryckta i språket (och meningen). Skillnaden mellan en liknelse och en metafor är enligt denna 

teori (förutom den jämförande markören) att metaforen kan fylla andra luckor och funktioner i 

språket som inte liknelsen alltid kan. Sockice skriver att metaforen har möjligheten att vidga vårt 

språk genom att expandera vårt konceptuella system med vilket vi tänker och talar.101

Jag ska nu beskriva en kritisk realistisk metaforteori och en modest anti-realistiska 

metaforteori. Detta gör jag för att undersöka vilka funktioner de tillskriver metaforen och se vilka 

skillnader de olika teorierna tillskriver metaforens roll i språket och som kunskapsförmedlare. Jag 

kommer senare i analysen att argumentera för att en modest anti-realistisk metaforteori kan bidra till

att skapa ett feministiskt religiöst språksystem på ett sätt som inte en realistisk metaforteori kan 

göra.

95 Soskice, 1985, s. 58-64
96 Tirrell, 1991, s. 342 och Soskice, 1985, s. 119
97 Tirrell, 1991, s. 343
98 Tirrell, 1991, s. 349
99 Soskice, 1985, s. 58ff 
100 Soskice, 1985, s. 59-60
101 Soskice, 1985, s. 62
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4.1 En realistisk metaforteori

Soskices menar att metaforer bör ses som ”[...] cognitive and capable of saying that wich may be 

said in no other way.”102 En metafor förmedlar alltså inte något som går att omformulera på ett 

bokstavligt sätt (inte en ersättningsteori), och det är inte endast en språklig utsmyckning som ska 

vara känsloanspelande, menar hon. Hon menar att en metafor säger något som inte kan sägas på 

annat sätt än genom metaforen.

Soskice argumenterar även för en kritisk realism och en teologisk realism där Guds 

transcendens bevaras samtidigt som vi kan förbehålla oss rätten att göra metafysiska uttalanden om 

Gud. Detta kan göras genom metaforiskt tal, menar hon, eftersom det är verklighetsbeskrivande på 

ett sätt som inte kan uttryckas eller reduceras på annat vis. Metaforen kan vara 

verklighetsbeskrivande utan att ge en full beskrivning, vilket lämnar Guds transcendens intakt. 

Detta leder till att vi kan tala om Gud genom metaforer och säga något sant om Gud utan att för den

skull häva att vi kan definiera Gud, skriver hon.103 En metafor går till sin natur inte att reducera till 

bokstavligt tal enligt denna teori. Om de reduceras tappar de sin mening och sitt innehåll. Detta 

eftersom en metafor ju skulle säga det som inte gick att uttrycka på något annat vis.104 Med andra 

ord kan vi säga att om ”metaforen” går att reducera till bokstavligt tal var det inte en metafor utan 

kanske en liknelse eller ett talesätt.

Sanning och metaforer

En mening eller sats bör inte betraktas som antingen bokstavlig/faktisk eller metaforisk enligt 

Soskice teori. Det är alltid kontexten som avgör om en sats mening är bokstavlig eller metaforisk. 

Satsen ”Kycklingen är klar att äta” är varken metaforisk eller bokstavlig utan en tillhörande 

kontext. Hon menar även att en sann metafor inte är av an annan ”sorts sanning”. En metafor kan 

vara lika sann som ett bokstavligt påstående men den är uttryckt på ett metaforiskt sätt.105

För att teisten ska vara rationell och på ett kognitivt meningsfullt sätt kunna tala om Gud 

genom metaforer menar Soskice att metaforen måste kunna vara verklighetsbeskrivande (”reality 

depicting”). Poängen med detta är inte att teistens påståenden om Gud är korrekta och faktiskt 

verklighetsbeskrivande utan att detta synsätt tillåter oss att betrakta det religiösa språket om Gud 

som rationellt och verklighetsbeskrivande. Vi kan då tala om Gud med ett språk som är 

102 Soskice, 1985, s. 44
103 Soskice, 1985, s. 148
104 Soskice, 1985, s. 94-95
105 Soskice, 1985, s. 85
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verklighetsbeskrivande och samtidigt uppmärksamma det ofullständiga i talet och beskrivningarna 

om Gud. Eftersom det enligt kritisk realism finns något som är fallet måste en kristen kritisk realist 

teoretiskt sett kunna säga ”ʼI judged that a God as conceived in a Christian way was responsible for 

these events or states of affairs, but I was wrong.ʼ”106

Enligt min förståelse av Sockice är hon (vilket hon själv anser) kritisk realist. Detta eftersom

vi sett att propositioner, för Soskice, har sanningsvärde och antingen är sanna eller falska, och vad 

som avgör detta är inte själva påståendet i sig själv utan är alltid kopplat till kontexten, talaren och 

verkligheten.

Sammanfattningsvis säger Soskices kritiska realism, metaforteori och syn på sanning att 

satser och propositioner kan referera till något verkligt och uttrycka sanningar, och metaforer kan 

referera och uttrycka något som inte går att uttrycka på något annat sätt än genom metaforen. 

Frågan jag ställer är dock vad teorin om metaforer som verklighetsbeskrivande ur ett kritiskt 

realistiskt perspektiv bidrar med som inte redan det analoga språkbruket klarar av. Jag ska senare 

argumentera för att en metaforteori som istället baseras på modest anti-realism faktiskt bidrar med 

något mer än det analoga språket gör.

Vi har nu tittat på en metaforteori som bygger på kritisk realism. För att kunna se vilka för- 

och nackdelar den har gentemot en anti-realistisk metaforteori ska vi nu undersöka Lakoff och 

Johnsons teori. I kapitel 6 argumenterar jag sedan för varför en sådan modest anti-realistisk 

metaforteori är lämpligare i syftet att skapa ett feministiskt religiöst språkbruk.

4.2 En anti-realistisk metaforteori

George Lakoff och Mark Johnson argumenterar för en annan förståelse av metaforer än Soskice 

eftersom deras teori utgår från en modest anti-realism. De menar att en stor del av vår tillvaro och 

upplevelse av världen bygger på metaforer.107 Lakoff och Johnson menar att det mesta av vårt 

vanliga konceptuella system delvis förstås genom andra koncept, med andra ord att vi förstår vårt 

vanliga konceptuella system genom metaforer.108

Som titeln på boken Metaphors we live by antyder menar Lakoff och Johnson, likt Soskice, 

att metaforer inte endast är språkliga utsmyckningar eller att metaforen måste vara reducerbar till 

bokstavligt tal för att innehålla mening. Metaforer formar vårt sätt att förstå verkligheten, menar de. 

106 Soskice, 1985, s. 140
107 Lakoff och Johnson, 1980, s. 5
108 Lakoff och Johnson, 1980, s. 56 (allt innan har lett fram till denna slutsats)
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De exemplifierar med en strukturell metafor: argumentation är krig. Strukturella metaforer är inte 

bara formade av våra fysiska och kulturella erfarenheter så som är fallet i ”Hon svarade bitskt på 

frågan om hon var irriterad”. En sådan metafor har formats av vår erfarenhet av att ett bett är hårda,

gör ont, orsakar skada, utförs av en part emot en annan part, är offensivt och kan användas i 

självförsvar med mera. Om någon säger ”Hon svarade bitskt på frågan om hon var irriterad” förstår 

vi, genom tidigare erfarenheter av bett och att bitas, att hon inte var på gott humör, vänligt inriktad, 

harmonisk och opåverkad. En strukturell metafor så som argumentation är krig formar däremot hur 

vi upplever själva fenomenet argumentation som sådant. Att förstå argumentation som en kamp 

mellan två parter som ska vinnas eller förloras, där fällor kan gillras och offensiv eller defensiv 

taktik används i syfte att skjuta ned den andres argument etc. påverkar hela vår förståelse av vad en 

argumentation är. En kultur som har en strukturell metafor där argumentation är dans skulle ha en 

helt annan förståelse av vad det innebär att argumentera.109

Lakoff och Johnson menar att hur vi förstår verkligheten och världen till stor del har att göra

med kultur och social omgivning. Den sociala verkligheten som skapas och definieras av kulturen 

påverkar även hur vi ser på den fysiska verkligheten. ”Since much of our social reality is 

understood in metaphorical terms, and since our conception of the physical world is partly 

metaphorical, metaphor plays a very significant role in determining what is real for us.”110 En ny 

metafor kan på så vis skapa en ny verklighet för oss eftersom vi då kan konceptualisera verkligheten

utifrån förståelsen av den nya metaforen. Senare i analysen argumenterar jag för att detta är en 

viktig komponent i utformandet av ett feministiskt religiöst språkbruk där vi även kan uttrycka 

sanningar och beskriva verkligheten.

Verklighetsskapande metaforer

Jag sammanfattar Lakoffs och Johnsons teori och syn på sanning i fyra punkter. Jag ska sedan 

argumentera för att den metaforteori de för fram inte grundar sig i en realism (som de själva 

skriver) utan snarare bygger på en form av modest anti-realism. 

För det första avvisar Lakoffs och Johnsons sanningsteori en klassisk korrespondensteori för

sanning eftersom en sådan inte på allvar uppmärksammar hur sanning är beroende av förståelse. 

Eftersom sanning alltid är relativ vårt konceptuella system i vilken vi kan nå förståelse, och det inte

finns någon objektiv korrespondens mellan ett påstående och ”some state of affairs in the world”, 

finns det ingenting som är ”hela sanningen”, menar Lakoff och Johnson.111 

109 Lakoff och Johnson, 1980, s. 61-68
110 Lakoff och Johnson, 1980, s. 146
111 Lakoff och Johnson, 1980, s. 180
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För det andra kräver förståelse en grund i erfarenheten. Vårt konceptuella system skapar 

förståelse eftersom det ständigt prövas mot den fysiska och sociala världen. För det tredje skriver de

själva att den fysiska världen är som den är, personer är som de är och kulturer är som de är, och de 

menar att det därmed finns inslag av realism i deras teori. De skriver att de förespråkar en utvidgad 

realism eftersom den erfarenhetsbaserade sanningsteori Lakoff och Johnson beskriver inte bara 

fokuserar på den fysiska verkligheten utan menar att sociala, politiska och religiösa institutioner 

och fenomen är lika verkliga som fysiska ting.112

Detta betyder dock inte att det nödvändigtvis är tal om en form av realism. Erica Appelros 

avhandling poängterar att allt vi refererar till befinner sig på en glidande skala av mer eller mindre 

fysiska kännetecken, och något som har låg grad av fysiskt kännetecken så som den sociala roll och

status en professor innehar är fortfarande lika verkligt som något som har ett starkt fysiskt 

kännetecken, så som ett berg. Berget, professorns sociala status och digitala pengar i internetbanken

är alla verkliga. Detta kan både en realist och en anti-realist hålla med om. Huruvida det finns berg 

och professorer eller inte beror på hur vi definierar och konceptualiserar ”berg” och ”professor”. 

Först när vi vet vad det innebär kan vi undersöka huruvida påståenden om dem är sanna eller 

falska.113 Det är inte nödvändigtvis ett realistiskt påstående att sociala och politiska fenomen, eller 

sådant som består av en ytterst låg grad av fysiskt kännetecken, är verkliga. Det kan till exempel en 

radikal och en modest anti-realist också anse. Dessutom innehåller Lakoffs och Johnsons 

sanningsteori ingen objektiv korrespondens eftersom alla begrepp utgår från oss och därmed är av 

interagerande och kontextuell karaktär.

För det fjärde innebär detta att människor inom olika kulturer och konceptuella scheman kan

uppleva världen på olika vis eftersom det kan finnas olika metaforer som skapar olika 

verkligheter.114 

Lakoff och Johnson menar att ett påstående endast kan vara sant eller falskt om vi kan förstå

påståendet. Vi ser att detta ligger i linje med vad Johannesson skriver om den interna realismen och 

evidenstranscendenta sanningar. ”Om inga språkanvändare fanns som kunde påstå att himlen är blå 

skulle propositionen att himlen är blå helt enkelt inte finnas. […] Sanningar som vi inte kan 

formulera kan vi inte på ett meningsfullt sätt uppfatta som sanningar.”115 En mening (”sentence”) 

har endast en mening om någon kan förstå den. Både en adekvat teori om sanning och en teori om 

mening måste bygga på en teori om förståelse, menar Lakoff och Johnson.116 De menar att det inte 

112 Lakoff och Johnson, 1980, s. 180-181
113 Appelros, 2002, s. 23-25
114 Lakoff och Johnson, 1980, s. 180-181
115 Johannesson, 2002, s. 163
116 Lakoff och Johnson, 1980, s. 184
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handlar om en relativism eller subjektivism, där min erfarenhet av något utgör grunden för min 

förståelse och därmed grunden för utvärdering om propositionen ”X” är sann eller falsk. Det är inte 

tal om sanning som något relativt eller som en subjektiv smaksak eftersom de menar att förståelsen 

vi får genom erfarenheter i världen inte är godtycklig. Genom vårt gemensamma konceptuella 

system kan vi ge mening åt satser, begrepp och påståenden och nå förståelse av olika fenomen 

vilket leder till att sanning inte är något relativt eller subjektivt. I följande citat sammanfattar de hur 

sanning inte är relativ eftersom den bygger på förståelse och erfarenhet som springer ur ett 

gemensamt konceptuellt system:

We have argued that our experience is structured holistically in terms of experiental gestalts. These

gestalts have structure that is not arbitrary. Instead, the dimentions that characterize the structure of

the gestalts emerge naturally from our experience.117

En modest anti-realistisk metaforteori menar att sanningar kan uttryckas genom metaforer 

eftersom metaforer är en avgörande del av hur vi beskriver och upplever världen. Hur detta är 

möjligt beskrivs mer i detalj i följande stycken. Vi ska senare även se att en modest anti-realistisk 

teori om metaforer där metaforer ses som möjliga sannings- och verklighetsbeskrivare är mer 

gynnsamt för ett feministiskt religiöst språkbruk än en metaforteori baserad på realism.

Sanning och metaforer

Lakoff och Johnson avvisar en korrespondensteori för sanning eftersom de avvisar objektivism och 

subjektivism. Sanning bör enligt dem istället förstås som något koherent inom ett system utifrån vår

möjlighet att förstå påståenden. De skriver att de har en ”experientalist view of truth”.118 Det ligger i

linje med vad jag har kallat en modest anti-realism. Jag ska nu belysa likheterna mellan Putnams 

interna realism och Lakoff och Johnson och förklara varför jag menar att de är modesta anti-

realister.

Lakoffs och Johnsons sanningsbegrepp är en form av modest anti-realism av följande 

anledningar. Varje sant påstående gömmer samtidigt andra sanna aspekter av samma fenomen. Att 

beskriva Jenny som ”en lång svensk” kan vara sant verklighetsbeskrivande. Det är däremot inte hela

sanningen om vem och hur Jenny är eftersom hon även är en tankspridd socialdemokratisk cellist. 

Genom att säga att hon är ”en lång svensk” lyfts vissa sidor fram som samtidigt ”downplays” andra 

egenskaper som också är sanna beskrivningar av henne. 

117 Lakoff och Johnson,  1980, s. 224
118 Lakoff och Johnson,  1980, s. 180
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Ett annat exempel är meningen ”Dimman ligger tät framför berget”.119 Berget har ingen 

inneboende riktning som gör att dimman ligger framför berget. Från betraktarens utgångspunkt kan 

det se ut som att dimman är framför berget, men det är då endast framför berget från betraktarens 

synvinkel. En dimma är heller inte tät i dess bokstavliga betydelse eftersom det är vattenånga och 

således inte en tät materia. Dimman ligger heller inte eftersom vattenångan finns i luften. Är då 

påståendet att ”Dimman ligger tät framför berget” falskt? Lakoff och Johnson menar att huruvida 

det är sant eller ej inte endast har att göra med vissa väldefinierade entiteter i världen (berget och 

dimman) och om det finns någon inneboende relation mellan dessa entiteter som är oberoende av 

oss som betraktare.120 ”Instead, it is a matter of human projection and human judgement, relative to 

certain purposes.”121 Vår förståelse av situationen är alltså avgörande för om ett påstående eller en 

sats är sant/sann eller inte, och metaforer utgör en avgörande del av vår förståelse av både den 

fysiska och den sociala världen. 

 Vår kultur använder olika metaforer för att beskriva olika fenomen så som kärlek, krig, 

argumentation, hur dimma ligger framför berg etc. vilket gör att vi förstår vad dessa fenomen är på 

ett speciellt sätt som skulle kunna vara väldigt annorlunda om helt andra metaforer användes, så 

som vore möjligt i en annan kultur eller tid. 

Givet att en metafor är kontextuell till sin natur och inte ”endast är språk” kan vi 

konceptualisera situationer med metaforer. Även det vi upplever som ”sanning” är baserat på 

förståelse eftersom vad vi förstår som sant är beroende av kontext och hur vi uppfattar situationen, 

menar Lakoff och Johnson. Meningar som innehåller metaforer kan passa in i situationen så som vi 

konceptualiserar den. Eftersom vi kan konceptualisera situationer med hjälp av metaforer kan 

påståenden och satser som innehåller metaforer vara antingen sanna eller falska, menar Lakoff och 

Johnson.122 Det kan alltså vara sant att ”dimman ligger tät framför berget” eller att ”de blev 

förblindande av kärlek” eftersom vi upplever och beskriver verkligheten genom sådana 

konceptuella metaforer.

Truth is therefore a function of our conceptual system. It is because many of our concepts are

metaphorical  in nature,  and because we understand situations in  terms of those concepts,  that

metaphors can be true or false.123 

Eftersom vi ofta konceptualiserar verkligheten genom metaforer är det enligt denna teori fel att 

119 Orginalexemplet i boken är ”The fog is in front of the mountain”, men min fria svenska översättning tydliggör    
poängen ännu tydligare enligt min mening.
120 Lakoff och Johnson, 1980, s. 163-167
121 Lakoff och Johnson,  1980, s. 167
122 Lakoff och Johnson,  1980, s. 171-179
123 Lakoff och Johnson,  1980, s. 179
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hävda att metaforer endast är trivialt sanna men faktiskt/bokstavligt falska. En modest anti-

realistisk metaforteori säger att metaforer kan vara sanna och verklighetsbeskrivande, men de kan 

också vara falska och icke-verklighetsbeskrivande. Genom metaforen ”De var båda förblindade av 

varandra, men resan de fick tillsammans gjorde att de kunde övervinna alla hinder”, kan vi enligt 

denna teori ha uttryckt något sant och verklighetsbeskrivande som inte har att göra med att de 

tappat synförmågan på en träningsresa.

Evidenstranscendensen

Precis som med Putnam tolkar jag Lakoff och Johnson som anhängare av en semantisk modest anti-

realism eftersom de menar att påståenden och ord refererar men endast inomkontextuellt, och 

påståendens sanning avgörs av språkets begreppsscheman och vår förståelse av kontexten – 

sanningen avgörs inte genom en överensstämmelse med en objektiv verklighet. Jag har hävdat att 

evidenstranscendenta sanningar passar in i den epistemiskt modesta anti-realismen. Jag menar att 

även Lakoff och Johnson, så som de beskrivit sin ståndpunkt i Metaphors we live by, är epistemiskt 

modesta anti-realister så som jag definierar det och jag ska nu förklara varför.

De tar inte upp frågan om evidenstranscendenta sanningar i sin bok, men det är något jag 

tror att de ställer sig bakom av följande anledningar. 1.) Den fysiska världen existerar oberoende av 

oss, enligt Lakoff och Johnson (och även Putnam och Soskice). Däremot kan vi inte tala om den 

eller referera oberoende av kontext och perspektiv (d.v.s. oberoende av oss). Om vi inte kan förstå 

vad det innebär med en oberoende och existerande fysisk värld, skriver de, kan vi heller inte säga 

någonting sant om den eftersom sanning alltid är beroende av förståelse.

Of course, our understanding of the situation results from our interaction with the situation itself.

But we are able to make true (or false) statements about the world because it is possible for our

understanding of a statement  to fit (or not fit)  our understanding of the situation  in which the

statement is made. […] truth for us is always relative to that conceptual system. Likewise, since an

understanding is always partial, we have no access to ”the whole truth” or any definitive account

of reality.124

2.) Eftersom vi är kroppsliga varelser och således har en förståelse av världen som alltid 

utgår från kroppsliga och sinnliga erfarenheter, är vår förståelse alltid begränsad. Vi har heller ingen

fullständig beskrivning eller uppfattning av verkligheten även om vi skulle befinna oss i ett 

fullkomligt koherent språkligt konceptuellt system. Jag menar att evidenstranscendenta sanningar 

ryms i Lakoffs och Johnsons ”experientalist view of truth” eftersom det då kan finnas sanna 

124 Lakoff och Johnson,  1980, s. 180
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påståenden och satser som vi inte kan belägga eftersom vi är begränsade. Det som är sant för en 

epistemisk modest anti-realist, som Putnam, är det som vi i princip skulle kunna undersöka och 

berättiga. Så långt skulle Lakoff och Johnson hålla med, för 3.) om vi rent teoretiskt tänker oss att vi

skulle vara obegränsade i vår förståelse vore evidenstranscendenta sanningar omöjliga utifrån 

Lakoffs och Johnsons teori eftersom förståelse är avgörande för sanning. Om vi kan förstå precis 

allt och stå utanför alla perspektiv och begränsningar kan det inte finnas evidenstranscendenta 

sanningar som vi inte kan undersöka (eftersom sanningen inte vore ”transcendent” utan fullt 

greppbar och begriplig). Men den eller det enda som skulle kunna vara fullkomligt obegränsad i sin 

förståelse är Gud. Dock kan vi aldrig begripliggöra vad ett ”Gudsperspektiv” innebär och eftersom 

vi faktiskt är begränsade måste vi utgå från ett sanningsbegrepp som en inomkontextuell koherens. 

Därför kan, som vi har sett i fallet med Putnam, evidenstranscendenta sanningar rymmas i Lakoffs 

och Johnsons teori.

Att de själva hävdar sig förespråka en slags realism är, enligt min tolkning, eftersom de 

menar att den fysiska världen existerar oberoende av oss och oberoende om vi kan referera till den 

eller inte.125 Detta leder dock inte med nödvändighet till en realism, utan kan lika gärna passa i en 

modest anti-realists världsbild. 4.) Putnam menar att det är skillnad mellan sanning och berättigande

och att det kan finnas evidenstranscendenta sanningar som vi inte kan berättiga, men som vi i 

princip kan tänka oss hur vi skulle kunna berättiga. ”Rightness goes beyond justification” enligt 

Putnam.126 Jag tror dock att Lakoff och Johnson skulle uttrycka det som att ”Rightness and 

justification always depends on understanding”.127 Enkelt uttryckt kan vi säga att om vi kan förstå 

det kan det också vara sant (det kan också vara falskt), vilket leder till att om vi i princip kan 

tänkas oss hur vi skulle kunna berättiga något, så kan vi förstå det. Alltså kan det också vara sant. 

Evidenstranscendenta sanningar är alltså möjliga i Lakoffs och Johnsons teori.

Vad innebär allt detta för metaforens roll i språket? Det innebär att en metafor som lyckas 

skapa ett nytt sätt att konceptualisera en del av verkligheten på kan vara en sann (eller falsk) även 

om vi inte i praktiken kan avgöra det. Det skulle i så fall räcka att vi förstår hur vi i princip skulle 

kunna berättiga metaforens sanningsanspråk. Att en modest anti-realistisk metaforteori är öppen för 

förekomsten av evidenstranscendenta sanningar är fördelaktigt eftersom metaforer då kan förmedla 

någonting som kan vara sant och verklighetsbeskrivande utan att vi empiriskt kan avgöra det. I det 

religiösa språket är detta en fördel då påståenden och metaforer om Gud, om denna teori är korrekt, 

kan användas för att uttrycka påståenden om Gud.

125 Lakoff och Johnson,  1980, s. 180
126 Putnam, 1990, s. 114
127 Detta är inget citat utan min tolkning av vad de teoretiskt sett skulle ha kunna svarat på frågan om 
evidenstranscendenta sanningars vara eller icke-vara.
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4.3 Skillnaden mellan en metafor och en analogi

En metafor och en analogi verkar ha snarlik funktion i språket. Båda uttrycker och beskriver 

någonting med andra ord och båda är således bokstavligt falska. När vi nu har undersökt både 

analogin och två teorier om metaforer kan vi därför undersöka skillnaden dem emellan. Jag menar 

att en modest anti-realistisk metaforteori gör en större skillnad mellan metaforen och analogin än 

vad en realistisk metaforteori gör.

Michael Scott menar att ord typiskt sett används analogt om ordets semantiska och 

syntaktiska användningsregler lösgjorts. Detta kallar han ”pure loosening” (ren lös användning). 

Metaforer används där orden istället beror på en radikalt lös användning som han kallar ”radical 

loosening”. En kvadrat är endast en kvadrat om den är en kvadrat. Det är en rent matematisk och 

geometrisk form. En gräsmatta eller kudde kan sägas vara kvadratisk genom en lös användning av 

begreppet kvadrat. Detta är att tala analogt. En herde kan vara någon som ansvarar för och värnar 

om en flock. En herde behöver dock i sin ordagranna mening inte vara omhändertagande utan kan 

helt enkelt bara vara en någon som tar hand om får utan att känslomässigt värna om eller vara 

engagerad i fårens välbefinnande. När vi metaforiskt talar om ”Gud som vår herde” förstår vi det 

som att Gud är omhändertagande, ser efter oss och vill oss väl. Detta är en radikalt lös användning 

eftersom en användning av ordet ”herde” som endast syftar till att leda en flock får inte är att 

använda ordet metaforiskt, utan ordagrant.128 

Skillnaden mellan en analog och en metaforisk användning av ord beror på en skillnad i hur 

löst de semantiska och syntaktiska språkreglerna används. Jag menar att skillnaden mellan det 

analoga språkbruket och metaforens funktion i språket tydligast kan beskrivas om vi har en 

(semantiskt) modest anti-realistisk metaforteori. En metaforteori som baseras på kritisk realism har 

svårare att visa på en tydlig skillnad mellan det analoga språkbruket och metaforen. Skillnaden 

verkar då ligga på en rent lingvistisk nivå snarare än innehållslig. Både en kritiskt realistisk 

metaforteori och en modest anti-realistisk metaforteori ser metaforen som en möjlig 

verklighetsbeskrivare som beskriver verkligheten och uttrycker eventuella sanningar på ett indirekt 

sätt (inte bokstavligen). Detta gör även analogin. Där en analogi lösgjort de semantiska och 

syntaktiska språkreglerna kan däremot en modest anti-realistisk metaforteori gå ännu längre. 

Tidigare okända och icke-uttryckta verklighetsbeskrivningar kan skapas ─ något en kritisk realistisk

metaforteori inte kan tillåtas göra eftersom en sann verklighetsbeskrivande metafor enligt semantisk

kritisk realism endast beskriver verkligheten. Den kan inte skapa verkligheten. 

128 Scott, 2013, s. 167-169
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Scotts beskrivning visar på en tvåvägsrelation mellan metaforen och dess bokstavliga grund.

Satsen ”Gud är vår herde” kan tolkas bokstavligt och den kan tolkas metaforiskt. Även om den 

tolkas metaforiskt har tolkningen sin grund i den bokstavliga användningen av ordet herde, men en 

bokstavlig tolkning av ”Gud är vår herde” behöver inte nödvändigtvis innefatta det som impliceras 

av metaforen ”Gud är vår herde”. Metaforens innebörd är alltså större/vidare än den bokstavliga. 

Om vi istället talar analogt innebär det att den innehållsliga meningen av satsen ”Gud är 

god” kan förstås genom en lös användning av hur begreppet ”god” i vanliga fall används. Vi kan 

däremot inte vända på det och mena att det analogt betyder att Gud inte är god, eller att Gud är ond 

eller någon annan orimlig tolkning av godhet. Att tolka satsen ”Gud är god” analogt innebär att 

Guds godhet bär likheter med hur vi förstår godhet i andra fall, även om vi inte vet exakt hur 

godheten tar sig uttryck gällande Gud.

Vi har nu undersökt tre religiösa språkbruk (univokt, analogt och ekvivokt) och analyserat 

hur de är kopplade till semantisk realism och semantisk anti-realism. Beroende på vilken filosofisk 

inställning vi har gällande språkets koppling till verkligheten är vissa religiösa språkbruk lämpligare

än andra när vi ska tala om Gud/det religiösa. Beroende på om språket anses uttrycka något direkt 

och verklighetsbeskrivande eller inte, om språket anses kunna beskriva en objektiv och oberoende 

verklighet eller inte, måste det religiösa språkbruket som ska användas vara logiskt koherent med 

den filosofiska grundinställningen om språket och verkligheten talaren har. Samma sak gäller 

metaforer och hur metaforiskt tal bör/kan användas.

Efter denna undersökning är det nu dags att analysera feministisk kritik av religiöst språk så 

som det använts inom klassisk (främst kristen) teism och religionsfilosofi. Analysen av de religiösa 

språkbruken och metaforteorierna appliceras sedan på denna kritik för att se vilket sätt att tala om 

Gud/det religiösa som är lämpligast ur ett feministiskt perspektiv.

5. Ett gudomligt genus?

Detta kapitel undersöker feministisk kritik av det religiösa språket. Efter en analys av feministisk 

kritik om det religiösa språket kan de två metaforteorierna samt de tre klassiska religiösa 

språkbruken analyseras utifrån den kritiken. Den feministiska kritik jag undersöker riktas från ett 

kritiskt realistiskt perspektiv, ett modest anti-realistiskt perspektiv samt ett poststrukturalistiskt 

perspektiv där distinktioner så som realism och anti-realism inte anses relevanta. Senare visar jag att
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feministisk kritik av det religiösa språket måste riktas från någon av dessa utgångspunkter eftersom 

både radikal semantisk realism och radikal semantisk anti-realism skulle motarbeta en feminism.

5.1 Tre positioner inom feministiskt filosofi

I detta avsnitt lyfter jag fram tre filosofiska positioner som en feministisk kritik kan utgå från. Jag 

beskriver dessa positioner genom exemplifieringar av filosofer som kritiserar hur det religiösa 

språket används inom klassisk teism. Jag ska argumentera för att de modesta positionerna av 

realism och anti-realism är nödvändiga utgångspunkter för en feministisk kritik då de radikala 

formerna inte lämpligen går ihop med en feministisk agenda. Jag lyfter därmed inte upp feministisk 

kritik mot hur vi talar om Gud i klassisk teism som utgår från (semantisk) radikal anti-realism eller 

(semantisk) naiv realism.

Daphne Hampson och Michael Rea representerar feministisk kritik från en kritisk realistisk 

utgångspunkt. Graze Jantzen argumenterar för att realism/anti-realism-distinktionerna är irrelevanta 

och representerar ett poststrukturalistiskt avståndstagande från sådana filosofiska positioner. 

Victoria Harrison är modest anti-realist och representerar därmed feministisk kritik med modest 

anti-realistisk utgångspunkt.

Syftet med att analysera en feministisk syn på det religiösa språket är att visa på kritik mot 

den klassiska teismen från ett feministiskt perspektiv som tar sin utgångspunkt i tre olika filosofiska

positioner för att sedan undersöka om det finns något gemensamt som kan utgöra grunden för en 

utformning av ett lämpligt religiöst feministiskt språkbruk. 

Uppsatsens syfte och frågeställning ska besvaras med hjälp av fyra analysfrågor som nu ska 

ställas mot den feministiska kritiken. Dessa frågor är (1) På vilket sätt påverkar språkbruket inom 

klassisk teism feminismen? (2) Vilken teori om språkets relation till verkligheten kan gynna 

feminismen och kvinnor? (3) Vilket eller vilka religiösa språkbruk följer logiskt av detta? och (4) 

Finns det invändningar som i sin tur kan riktas mot en sådan språkteori? 

Den fjärde och sista analysfrågan lämnar jag för närvarande därhän då jag återkommer till den i 

avsnitt 6.1 ”Analogin och metaforen”.

5.1.1 Realism och feminism

Daphne Hampson och Michael Rea är båda exempel på filosofer som argumenterar för ett mindre 

patriarkalt religiöst språkbruk utifrån en realistisk utgångspunkt. Jag börjar med att beskriva och 
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analysera Hampsons kritik mot den klassiska teismens språkbruk för att sedan på samma 

systematiska vis beskriva och analysera Reas kritik.

Kritik nr.1 gällande Guds genusbestämning 

Feminism handlar om autonomi. Att vara autonom innebär att övervinna heteronomi, att inte styras 

och låta andra bestämma över en. Barn är heteronoma men att bli vuxen handlar om att bli autonom 

och att bli ”ens egen”. Autonomi är inte samma sak som oberoende eller isolering från andra och 

autonomi är inte samma sak som att styra över andra. Feminism handlar om att kvinnor ska bli 

autonoma, att få vara sina egna, och att inte automatiskt buga inför auktoriteter.129 Feministisk 

teologi å sin sida har som uppgift att formulera ett sätt att konceptualisera Gud på som 

överensstämmer med vad vi redan vet om omvärlden och samtidigt bejakar feminismens normer 

och värderingar, menar Daphne Hampson.130

Hampson är post-kristen. Det är vad hon själv kallar det eftersom hon inte längre kan 

acceptera kristendomens patriarkala och sexistiska struktur och historia. Jesus var, enligt Hampson, 

inte mer gudomlig än någon annan människa har möjlighet att vara. Hon kallar sig post-kristen 

eftersom hon är uppvuxen i en kristen kultur och därmed har fått med sig en kristen teologisk 

begreppsapparat och idévärld.131

En feministisk kritik som utgår från kritisk realism, som vi kan se hos Hampson, menar att 

ordet ”Gud” refererar. ”Gud” är inte enbart en mänsklig projektion/idé utan något verkligt.132 Att 

”Gud” refererar betyder inte att det måste referera till en specifik entitet. Hampson menar att det 

kan referera till något som inte går att särskilja från allt annat som är. Ett problemet med mycket 

feministisk teologi och religionsfilosofi är att den blir för sekulär och endast handlar om kvinnors 

erfarenheter snarare än tal om Gud och Hampson undrar istället om inte ”Gud” kan vara en 

dimension av allt det som är.133 Hon menar att vi måste konceptualisera Gud på ett sätt som inte är 

kopplat till Bibeln eller en historisk myt och idévärld (så som kristendom, judendom och islam gör) 

eftersom Gud finns att erfara för alla här och nu. Ingen viss historisk tid eller plats kan ha varit 

närmre Gud eller anses vara normativ eftersom vi har lika mycket tillgång till Gud nu som förr.134 

Det är sådana resonemang som gör Hampsons kritik till en kritisk realism snarare än naiv realism.

129 Hampson, 1996, s. 1
130 Hampson, 1990, s. 150
131 Hampson, 1996, s. 1-7
132 Hampson, 1990, s. 150, 169 samt Jantzen, 1999, s. 112
133 Hampson, 1990, s. 170-171
134 Hampson, 1990, s. 169-173
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En kritisk realistisk feministisk kritik argumenterar på så sätt att det är viktigt att se att 

majoriteten av de traditionella gudsbegreppen och gudsbeskrivningarna är ett resultat av patriarkala 

strukturer och samhällen.135 Hampsons post-kristna perspektiv har flyttat långt ifrån de 

manscentrerade och antropomorfa gudsbegrepp och modeller som finns i klassisk teism eftersom 

inga metaforer eller beskrivningar av en antropomorf (och manlig) Gud kan ge oss något vi idag 

kan ha nytta av. Sådana metaforer och manscentrerat tal är tvärtom skadliga.136 

Att konceptualisera Gud som en evig skapare bortom tid och rum ‒ ett något/n som har makt

över oss och som vi tillber och lyder ‒ är att motverka feminismens mål att alla människor ska vara 

autonoma, menar Hampson.137 En kritisk realistisk feminism efterlyser därför ett gudsbegrepp som 

är bortom personliga pronomen och är icke-antropomorft. Därför är Sallie McFagues förslag att 

byta ut den klassiska teismens maskulina metaforer och beskrivningar av Gud mot kvinnliga och 

feminina, inte heller lösningen. Detta eftersom vi visserligen får andra associationer och 

uppfattningar om Gud, men det är fortfarande en antropomorf Gud med personligt pronomen (han, 

hon, den, det).138

”God, whatever God may be, is always and everywhere present.”139 Om Gud 

konceptualiseras som en del av verkligheten skulle ingen ha mer auktoritet eller kunskap om Guds 

vilja och avsikter eller ha mer kunskap om hur Gud bör förstås. Hampson skriver fram en slags 

definition av vad Gud kan vara som hon menar inte behöver betyda att Gud är en ”varelse” som 

transcenderar universum utan istället är del av universum och verkligheten. Det är skillnad att säga 

att Gud är i verkligheten och att Gud är del av verkligheten då det första uttryckssättet gör Gud till 

innehavare av ett personligt pronomen (han, hon, den, det).

Sammanfattningsvis drar jag slutsatsen att Hampson menar att problemet med hur Gud 

konceptualiserats och talats om inom klassisk teism för det första har att göra med att det förutsatt 

att sanningar om Gud finns att hitta i historien där exempelvis Jesus från Nazaret och den senare 

kyrkans auktoriteter skulle ha mer kunskap om Gud än andra. För den andra att Gud har 

konceptualiserats som en person eller entitet som beskrivs med personligt pronomen. För det tredje 

att guden med detta personliga pronomen fått maskulina och manliga attribut och egenskaper 

eftersom samhället och strukturen varit patriarkal och mansdominerad. För det fjärde bör vi 

konceptualisera Gud, inte som en varelse eller en entitet i universum/verkligheten, utan som en 

dimension av verkligheten som alla har lika mycket tillgång till.

135 Hampson, 1990, s. 149
136 Hampson, 1990, s. 159
137 Hampson, 1996, s. 8-9
138 Hampson, 1990, s. 149-150
139 Hampson, 1996, s. 11

50



Vi har nu sett hur Hampsons feministiska kritik tar sig uttryck och jag ska nu besvara de tre 

första analysfrågorna.

Analysfrågor (1)-(3)

(1) På vilket sätt påverkar språkbruket inom klassisk teism feminismen?

Hampson argumenterar för att sättet Gud har beskrivits och talats om inte har att göra med hur Gud 

faktiskt är. Istället är det religiösa språket utformat så att det gynnar ett patriarkalt samhälle som 

förminskar kvinnor. Problemet för Hampson är att Gud inom klassisk kristendom beskrivs som 1. 

en person, 2. en man, och 3. en man som levt under en viss faktisk historisk period. Eftersom Gud, 

för Hampson, inte är ett väsen med ett personligt pronomen, och framförallt inte har ett kön eller ett

genus, är den klassiska konceptualiseringen och beskrivningen av Gud som man, Herre, Fader, 

härskare o.s.v. inte beskrivningar av Gud utan endast beskrivningar av hur ett mansdominerat och 

patriarkalt samhälle har tänkt sig Gud. 

(2) Vilken teori om språkets relation till verkligheten kan gynna feminismen och kvinnor? 

Hampson förespråkar vad som verkar vara en semantisk kritisk realism. Hon beskriver Gud som en 

dimension av den enda verkligheten som finns. Från detta perspektiv ska Gud inte antropomorft 

beskrivas ha varken manliga eller kvinnliga egenskaper, inte för att Gud inte har egenskaper men 

för att Gud inte är en superhjälte-Gud med fulländade mänskliga egenskaper. Vi bör alltså inte tro 

att Gud nödvändigtvis har egenskaperna X och Y eftersom det troligtvis är människor som tillskrivit

Gud dessa egenskaper för att gynna en (ofta) patriarkal samhällsstruktur. Gud kan därmed beskrivas

med språket men det är med största sannolikhet inte en objektivt sann beskrivning av hur Gud är ”i 

sig”.

(3) Vilket eller vilka religiösa språkbruk följer logiskt av detta?

Även om den klassiska teismens språkbruk har orsakat förtryckt och förminskat kvinnor genom att 

ställa män närmare Gud än kvinnor är det inte för den skull bättre att tala om Gud som en 

kvinna/med feminina attribut och egenskaper. Om vi utgår från detta och en semantisk kritisk 

realism bör vi tala om Gud och det gudomliga med ett analogt eller ett ekvivokt språkbruk eftersom

ett ekvivokt uttryck ‒ från ett semantiskt kritiskt realistiskt perspektiv ‒ innebär att vi inte förstår 

påståendens/satsers propositionella innehåll även om det finns något som är fallet som vi aldrig kan 

uttrycka eller förstå.
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Kritik nr.2 gällande Guds genusbestämning

Michael Rea argumenterar för att det är metafysiskt felaktigt och missvisande att konceptualisera 

Gud som maskulin/med maskulina egenskaper. Argumentet grundas i teologin att Gud skapade 

människan – både mannen och kvinnan – i Guds avbild. Argumentet kan ställas upp i följande fem 

punkter: (1) Människan, som både man och kvinna, är skapad i Guds avbild. (2) Endast om Gud är 

metafysiskt maskulin och inte likvärdigt mycket feminin är det korrekt att karakterisera Gud som 

maskulin. (3) Gud är maskulin eller feminin endast om Gud är lika mycket maskulin som feminin. 

Alltså, (4) är Gud inte mest korrekt karakteriserad som maskulin. (5) Av samma anledning är Gud 

heller inte mest korrekt karakteriserad som feminin.140

Hela resonemanget bygger på en realism där Gud faktiskt har egenskaper som vi på ett 

korrekt sätt kan beskriva. Det finns anledning att tro att Gud antingen inte har något visst essentiellt 

genus alls eller att Gud tillhör båda/alla genus lika mycket. Om detta är sant och Gud antingen 

tillhör alla genus lika mycket eller inte har något essentiellt genus alls, är det alltså metafysiskt 

missvisande att beskriva Gud som mer maskulin än feminin eller som mer feminin än maskulin.141

Premiss 1 förutsätts och premiss 3 är sann om ”genderism” (från engelskans ord för genus) 

är falsk, det vill säga antagandet att ett genus är ett gudomligt attribut samt att Gud antingen är mer 

maskulin än feminin eller mer feminin än maskulin. Rea argumenterar för att ”genderism” är falskt 

och att Gud därför måste vara antingen lika maskulin som feminin för att genus ska vara ett 

gudomligt attribut, eller att genus inte alls är ett gudomligt attribut.142 Han argumenterar inte för att 

Gud skulle vara man eller kvinna med kroppsliga attribut. ”Feminin” och ”maskulin” är begrepp 

som kan appliceras på och beskriva båda könen eftersom genus inte är detsamma som kön.143 Dock 

har gudsbegrepp som karakteriserat Gud som maskulin gynnat män och förtryckt kvinnor eftersom 

maskulinitet kopplats till män och femininitet till kvinnor.

Premissen att det varken är bättre att vara maskulin än feminin eller bättre att vara feminin 

än maskulin kommer ur förutsättningen att människan är skapat till Guds avbild. Av detta följer att 

treenighetens personer måste vara både maskulina och feminina eftersom ingen av dessa är bättre 

eller sämre än den andre. Inget genus kan därför essentiellt144 tillhöra alla tre personerna i 

treenigheten såvida inte alla tre personerna samtidigt är både maskulina och feminina.145

Rea skriver att detta följer av att en av de tre personerna i treenigheten endast kan vara 

140 Rea, 2016, s. 4-5
141 Rea, 2016, s. 13-14
142 Rea, 2016, s. 5
143 Rea, 2016, s. 7
144 Han tycks använda begreppet essentiellt synonymt med metafysiskt.
145 Rea, 2016, s. 10-12
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essentiellt maskulin om åtminstone en av personerna är essentiellt feminin, och även om två av tre 

personer är essentiellt maskulina och endast en är essentiellt feminin är Gud ändå inte mer maskulin

än feminin. Anledningen till detta är att påståendet att Gud är mer M (maskulin) än F (feminin) 

endast är sant om (1) alla personerna i treenigheten är mer M än F, (2) den gudomliga naturen är 

mer M än F, eller att (3) treenigheten som helhet är mer M än F. Men om personerna i treenigheten 

vore mer M än F, eller om den gudomliga naturen vore mer M än F eller om treenigheten som 

helhet vore mer M än F, så vore inte människan skapad i Guds avbild eftersom män då vore skapade

mer i likhet med Gud än kvinnor. Även om två av tre personer i treenigheten vore maskulina skulle 

det inte göra Gud mer maskulin än feminin eftersom det vore att undervärdera den tredje aspekten 

av treenigheten som antingen mindre verklig eller som mindre verklig Gud. Men detta är endast 

heresi och är inte ett alternativ inom kristen teologi, skriver Rea.146 

Argumentet att Gud vill karakteriseras som mer maskulin än feminin eftersom Gud annars 

skulle ha korrigerat Bibeln så att Gud inte hade beskrivits som mer maskulin än feminin är fel, 

menar Rea, eftersom det inte står i Bibeln utan endast är ett antagande utifrån. Vi bör även anta att 

Gud inte vill bli karakteriserad på ett metafysiskt missvisande sätt eftersom det för det första inte 

skulle finnas någon poäng med det och för det andra skulle missgynna kvinnor. Något Gud inte 

skulle vilja om Gud är god och människan är skapad till Guds avbild.147

Sammanfattningsvis går argumentet ut på att om vi kan anta att Gud inte är mer maskulin än

feminin, och inte heller mer feminin än maskulin, vore det metafysiskt missvisande att karakterisera

Gud som mer feminin eller mer maskulin. Detta grundar sig i utgångspunkten att människan är 

skapad i Guds avbild. Vi har ingen anledning att tro att Gud skulle vilja karakteriseras på ett 

metafysiskt missvisande sätt eftersom vi kan se att den klassiska konceptualiseringen av Gud som 

(mer) maskulin bidrar till ett förtryck av halva jordens befolkning (kvinnor).148 Om Gud är lika 

maskulin som feminin är en beskrivning av Gud i både maskulina termer som feminina lika sanna 

beskrivningar, men Rea menar att det är moraliskt och liturgiskt mer lämpligt att karakterisera Gud i

feminina termer än maskulina.149 

Om detta resonemang om treenighetens genus stämmer, och att Gud inte har någon 

anledning att föredra att bli karakteriserad på ett metafysiskt missvisande sätt, anser jag inte att 

slutsatsen blir att vi är moraliskt manade att karakterisera Gud som feminin eftersom det vore lika 

metafysiskt missvisande som att karakterisera Gud som maskulin. Om alla tre personerna endast är 

146 Rea, 2016, s. 10-12
147 Rea, 2016, s. 16
148 Rea, 2016, s. 17
149 Rea, 2016, s. 18
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maskulina eller feminina om de samtidigt är lika maskulina som feminina och Gud därför inte är 

varken mer maskulin än feminin eller mer feminin än maskulin, är det lika rätt och samtidigt lika fel

att karakterisera Gud som både maskulin och feminin. 

Analysfrågor (1)-(3)

(1) På vilket sätt påverkar språkbruket inom klassisk teism feminismen?

Rea argumenterar att sättet den klassiska teismen har konceptualiserat och talat om Gud är 

förtryckande för kvinnor eftersom det har gjort kvinnan till kroppslig, irrationell och syndig medan 

mannen setts som den andliga, rationella och mer gudomligt upphöjda. Argumentationen bygger på 

en realism och förutsätter att vi kan säga saker om Gud som motsvaras av hur Gud faktiskt är i 

verkligheten. Därmed blir vissa beskrivningar sanna och andra falska.

(2) Vilken teori om språkets relation till verkligheten kan gynna feminismen och kvinnor?

Med en realistisk utgångspunkt, där Gud anses ha faktiska egenskaper och attribut som är 

oberoende av oss och hur vi uppfattar det eller beskriver det, är det viktigt att inte beskriva Gud på 

metafysiskt missvisande sätt eftersom det får oss att tillbe och sätta tillit till en avgud som vi själva 

har skapat. En gud som vi själva skapat kommer endast att gynna de som besitter makten, något vi 

har sett alltid har missgynnat kvinnor. Rea fokuserar på huruvida Gud kan beskrivas som mer 

maskulin än feminin eller tvärtom, men hans resonemang kan vidgas till mer än att enbart handla 

om Guds genusbestämning. Utifrån detta kan vi sluta oss till att Rea antingen är semantisk kritisk 

realist eller semantisk naiv realist. I nästa kapitel ska jag ska dock argumentera för att en naivt 

realistisk inställning inte är kompatibelt med en feministisk agenda, varpå den semantiskt kritiskt 

realismen är lämpligast. 

(3) Vilket eller vilka religiösa språkbruk följer logiskt av detta?

Vi såg i tabellen i avsnitt 3.4 ”Hur språkbruken refererar till verkligheten” att ett analogt eller 

ekvivokt språkbruk är att föredra om vi är semantiskt kritiska realister. Rea skriver inte uttryckligen 

att han är semantisk kritisk realist men jag ska senare visa att ett feministiskt gynnsamt språkbruk 

måste vara semantiskt kritiskt realistiskt eller semantiskt modest anti-realistiskt snarare än någon av

de naiva/radikala varianterna.
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5.1.2 Feminism bortom realism och anti-realism

En feministisk religionsfilosofi bör ha som mål och agenda att skapa en ny social och symbolisk 

ordning och tankevärld. Detta menar bland annat flera feministiska religionsfilosofer med 

kontinental och poststrukturalistiskt grund.150 En av dessa är Grace Jantzen. Hon menar att en 

feministisk dekonstruerande agenda vill mer än att endast byta ut det manliga språket och dess 

metaforer och termer. Vi måste bort från det språksystem med medföljande metaforer och symboler 

som grundats av män, menar hon. I och med ett skifte till ett inklusivt språk som kan talas av både 

män och kvinnor kan vi öppna upp för en förståelse av världen som är bortom dualiteter så som 

transcendens/immanens, mörker/ljus, gott/ont/, kroppsligt/andligt med mera.151

Bland annat Paul Helm och Elizabeth Burns menar att Jantzens filosofi är paradoxal 

eftersom hon anser att begrepp och distinktioner så som rationalitet och sanning inte kan användas. 

”So the paradox is: Irigaray's philosophy [som Jantzen bygger mycket av sin filosofi på] is only 

acceptable to those who are not prepared to argue for it. In arguing for that philosophy one is in 

thrall to the grand myth of rationality and thereby one abandons the very philosophy that one is 

arguing in favour of.”152

Jag argumenterar för att detta inte utgör ett problem. Jag ska förhoppningsvis lyckas visa att 

religiöst språkbruk kan utgå från feministisk kritik av det klassiskt religiösa språket utan att behöva 

skapa en helt ny epistemologi och ett nytt språk- och tankesystem.

Feministisk kritik av Jantzens tradition argumenterar ofta för att det språk vi alla talar är ett 

manligt språk som utgår från ett manligt perspektiv och en manlig uppfattning av världen. Att 

konceptualisera och tala om världen som bestående av dualiteter som manligt/kvinnligt, 

realism/anti-realism, transcendens/immanens med mera bidrar till det kvinnoförtryck denna 

feminism vill motarbeta. Immanens kopplas till kroppslighet, materia och kvinnlighet medan dess 

motsats transcendens koppas till gudomlighet, andlighet och manlighet. Men att endast byta ut de 

manliga symbolerna, metaforerna och egenskaperna vi applicerar på Gud tillför inte speciellt 

mycket enligt denna feministiska kritik.153 Lösningen ligger i ett helt nytt symbolspråk - inte ett 

motsatt symbolspråk som är kvinnligt istället för manligt. 

De religiösa språkbruken bygger på det manliga symbolspråk Jantzen med flera inte vill se. 

Klassisk teism konceptualiserar Gud som evig och absolut i alla avseenden, men detta är återigen 

150 För diskussion om poststrukturalism och postmodernism, se Alvesson och Sköldberg, 2009, s.181ff.
151 Jantzen, 1999, s. 270
152 Helm, 2001, s. 81
153 Jantzen, 1999, s. 269-270
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ett exempel på det manliga språket som inte kommer ur kvinnors erfarenheter och tankar, menar 

hon. Jantzen kritiserar manliga religionsfilosofer så som Vincent Brümmer och Richard Swinburn 

och frågar hur de kan veta vilka begrepp och egenskaper vi kan tillskriva Gud, även om vi gör det 

på ett analogt sätt. De accepterar klassisk teism med medföljande (manliga) symbolspråk utan att 

ifrågasätta det vilket för oss bort från den verkligt viktiga frågan menar Jantzen. Att fråga vilka 

påståenden och egenskaper som bäst beskriver Gud, om realism eller anti-realism är bäst teori för 

språkets relation till verkligheten etc. är ointressant eftersom en sådan poststruktutalistisk 

feministisk kritik menar att såväl realister som anti-realister talar om Gud med det manliga språket. 

Att säga att symbolerna och metaforerna om Gud inte är faktiskt sanna (som en anti-realist) löser 

inte problemet med det manliga språket eftersom hela debatten om vad som är ”sant” eller 

”objektivt” (oavsett om vi är realister eller anti-realister) utgår från en manlig idévärld och ett 

manligt symbolspråk. Realism-debatten tar alltså fokus från det verkliga målet: hur vi kan bli 

gudomliga.154 

Jantzen använder sig av Jaques Derridas idéer och dekonstruktion som metod. 

Dekonstruktion har som mål att synliggöra det osynliggjorda, att se och höra det som inte står 

skrivet eller sägs men som ändå finns där. Både feminismen och dekonstruktionen vill synliggöra 

det som inte syns och Jantzen applicerar Derridas idé om différance155 i sitt arbete för ett nytt 

feministiskt symbolspråk som kan göra oss gudomliga. Feministisk kritik från denna tradition 

menar att det inte finns någon objektiv utgångspunkt i tillvaron som vi kan mäta våra 

sanningspåståenden och begrepp emot. Detta gäller även för religiösa symboler. Symbolerna pekar 

mot något, men detta något finns inom språkbrukets konceptuella gränser. Det pekar inte mot något 

metafysiskt fixerat och oberoende. Derrida menar att ett begrepps mening aldrig kan fastslås: en 

terms mening skiftar alltid (différance).156 Detta verkar ligga i linje med semantisk modest anti-

realism.

Med dekonstruktionen som grund kan vi se att metaforer är viktiga för att skapa en kreativ 

feministisk religiös symbolik då metaforen öppnar upp för ny förståelse av det dolda ‒ det som inte 

uttrycks i metaforen.157 Jantzen lyfter problematiken i såväl univokt, analogt och negativt språkbruk

eftersom hon menar att ett positivt språkbruk om Gud (univokt och analogt) utgår från vad Derrida 

kallar ”metaphysics of precence”. Det innebär att dessa språkbruk utgår från att symbolerna pekar 

på en verklig koppling mellan orden/symbolerna och Gud. Men eftersom orden och symbolerna är 

154 Jantzen, 1999, s. 177-179 och 191.
155 En ordlek om termers olika innebörder och mening baserad på franskans ord différer som kan betyda både 

”difference” och ”to defer” (”skillnad” och ”att dröja, skjuta upp”). 
156 Jantzen, 1999, s. 188
157 Jantzen, 1999, s. 186
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uttryckta med det manliga symbolspråk Jantzen vill bort ifrån är detta alltså inget alternativ.158 Även

ett negativ teologi kritiseras av Derrida och Jantzen eftersom det visserligen förnekar att Gud är X 

och Y men samtidigt ändå utgår från samma ”metafysiska närvaro” och symbolspråk.159 Den 

modesta anti-realismen nämnd ovan och ett negativt språkbruk är lika dåligt som ett positivt 

språkbruk byggd på realism, enligt detta resonemang.

Jantzen föreslår ett symbolspråk som bygger på ”natality”, kroppslighet och immanens och 

menar att detta kan utmana det manliga rådande symbolspråket. Då kan såväl män som kvinnor bli 

talande subjekt, och endast då kan vi gudomliggöra oss själva, menar hon.160 Istället för den 

klassiska teismens gudsbild, språk och symboler föreslår hon panteism som ett sätt att 

konceptualisera det gudomliga. Panteism kan hota den maskulina idévärld hon vill bort ifrån 

eftersom panteismen förnekar en tydlig skillnad mellan ande/materia, ljus/mörker och hierarkierna 

som dualism skapar. Från ett feministiskt perspektiv är det just en sådan idévärld och symbolspråk 

som vi måste ifrågasätta och analysera, skriver hon.161 

Sammanfattningsvis menar en poststrukturalistisk och dekonstruerande feministisk kritik att 

klassisk teism och västerländsk filosofi med dess frågor om vad som är sant och objektivt, om och i 

så fall hur ord kan referera till verkligheten etc. är irrelevanta eftersom de utgår från det manliga 

symbolspråk som måste bytas ut.

Jantzen menar att både analogt och univokt (positivt) religiöst språk utgår från metafysiska 

antaganden om språkets relation till Gud som uttryckts med ett manligt symbolspråk. Dessa är 

därför problematiska menar hon. Hon tycks även likställa den negativa teologin med ett univokt 

förnekande av påståendena. I inledningen om de klassiska religiösa språkbruken tog jag upp att via 

negativa (negativ teologi) inte måste följas av ett univokt negerande. En negativ teologi kan 

kombineras med ett ekvivokt språkbruk vilket inte innebär ett förnekande att Gud är X och Y. Via 

negativa följt av ett ekvivokt språkbruk innebär istället att vi inte kan begripliggöra meningen av 

vad som uttrycks eftersom orden och satserna saknar entydigt propositionellt innehåll. Detta leder 

till en agnosticism då vi inte kan säga eller veta någonting om Gud eller det gudomliga, men ett 

sådant sätt att tala om Gud går fritt från Jantzens kritik att det skulle utgå från metafysiska 

antaganden om språkets relation till Gud.

Huruvida ett sådant kognitivt meningslöst språkbruk kan bidra till Jantzens mål att skapa ett 

nytt feministiskt symbolspråk är tveksamt eftersom vi inte kan förstå vad det betyder och refererar 

158 Jantzen, 1999, s. 189
159 Jantzen, 1999, s. 189
160 Jantzen, 1999, s. 203
161 Jantzen, 1999, s. 268

57



till. Det som återstår tycks vara metaforerna. Metaforer kan vara användbara i syftet att skapa ett 

nytt feministiskt symbolspråk, menar hon, förutsatt att de inte fortsätter att styrka det manliga 

symbolspråket utan istället kan öppna upp vår förståelse och peka mot den delen av verkligheten 

som inte uttrycks med språket.

Analysfrågor (1)-(3)

(1) På vilket sätt påverkar språkbruket inom klassisk teism feminismen?

Klassisk teism, menar Jantzen, är utformad av män och med ett språk som förminskar kvinnor samt 

berövar dem rätten och möjligheten att vara talande subjekt. Hela den västerländska idévärlden har 

sedan antiken och säkerligen ännu längre tillbaka i tiden baserats på ett maskulint och manscentrerat

språksystem. När ett sådant tankesystem appliceras på det gudomliga och tal om Gud förtrycks 

kvinnan ännu mer eftersom mannen då ställs närmre Gud och kvinnan ses som oförnuftig, 

irrationell och syndig. Hon har dessutom ingen möjlighet att tala om sina erfarenheter utifrån sig 

själv eftersom kvinnan måste tala med ett manligt språk som inte kan representera henne och göra 

henne till subjekt.

(2) Vilken teori om språkets relation till verkligheten kan gynna feminismen och kvinnor?

Jantzen menar att realism/anti-realism-debatten för oss längre bort från den inklusiva och jämställda

värld vi till åt eftersom hela debatten utgår från ett manligt symbolspråk och idévärld. Att 

konceptualisera Gud som en manlig gud med maskulina drag och egenskaper bidrar till att förtrycka

kvinnor och göra dem till den avvikande människan utan eget språk. Verkligheten bör inte betraktas 

utifrån distinktioner så som realism och anti-realism, förnuft och känsla, rationalitet och 

irrationalitet m.m. eftersom detta dualistiska tänk är ett resultat av ett manligt symbolspråk som 

exkluderar kvinnor och deras erfarenheter, menar hon. För att motverka denna dualism, gynna 

feminismen och allas möjlighet att bli gudomliga subjekt vill Jantzen istället se en helt ny 

feministisk epistemologi.

Jag menar att detta inte är nödvändigt. Även om hon själv inte vill använda eller tänka i 

sådana distinktioner alls menar jag att Jantzen bäst beskrivs som kritisk realist av följande 

anledningar. Jantzen är inte semantisk naiv realist eftersom det skulle göra ett visst sätt att tala om 

Gud till det som är sant för alla, något jag är övertygad om att hon inte accepterar. Eftersom hon 

förespråkar panteism kan det möjligen indikera en semantisk kritisk realism, där det gudomliga 

faktiskt finns (ontologisk realism) och möjligen, men inte fullständigt och definitivt, kan beskrivas. 

Radikal semantisk anti-realism tycks vara just för radikal för Jantzen eftersom hon ändå 
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argumenterar för en konceptualisering av Gud i panteistiska termer, vilket tyder på att något sant om

Gud/det gudomliga ändå går att uttrycka. En modest semantisk anti-realism som kan uttrycka 

sanningar inom ett konceptuellt system skulle kunna gynna Jantzens mål om att skapa ett nytt 

språk- och idésystem där alla kan vara sitt eget subjekt. Det verkar dock finnas en möjlighet att en 

modest anti-realism skulle kunna bevara den förtryckande och patriarkala strukturen och dess 

manliga språk-system i åtminstone ett konceptuellt system.

(3)  Vilket eller vilka religiösa språkbruk följer logiskt av detta? 

Vi har sett att Jantzen alltså inte besvarar frågan vilken typ av språkbruk som bäst passar in i en 

feministisk epistemologi eftersom de religiösa språkbrukens definitioner och utformningar ingår i 

det manliga symbolspråk hon förkastar. Med det sagt vill jag ändå analysera hennes idéer eftersom 

jag inte är av åsikten att vi måste förkasta alla språkliga system och distinktioner för att skapa en 

jämställd och inklusiv teologi och religionsfilosofi. 

Liksom jag skrev under 5.1.1 ”Realism och feminism” följer av en semantisk kritisk realism 

att ett analogt eller ekvivokt språkbruk är att föredra. Jag har skrivit (i avsnitt 3.4 ”Hur språkbruken 

refererar till verkligheten”) att en kritisk realism ställer sig bakom tanken om evidenstranscendenta 

sanningar eftersom något då kan vara sant även om vi inte kan formulera eller belägga det. 

Ekvivokt tal om Gud innebär från ett semantisk-kritisk realistiskt perspektiv att vi inte förstår 

begreppens/satsens propositionella innehåll, men att det finns något som är fallet även om vi aldrig 

kan uttrycka det eller förstå det. Både analogt och ekvivokt språk går i linje med ett feministiskt 

semantiskt kritiskt perspektiv, men i följande kapitel jag ska senare argumentera för att ett analogt 

religiöst språkbruk är mer användbart och lämpligare än ett ekvivokt språkbruk. 

5.1.3 Anti-realism och feminism

Victoria Harrison skriver själv inte om univokt, analogt eller ekvivokt språkbruk, utan skriver 

främst om metaforens funktion i talet om Gud. Harrisons modesta anti-realism leder till att en anti-

realistisk metaforteori är att föredra framför en realistisk syn på metaforers funktion i språket. 

Hennes modest anti-realistiska utgångspunkt leder även till att ett univokt eller analogt språkbruk är

att föredra.

Harrison hyllar Soskices inflytelserika metaforteori och Harrison lutar sig mot Sockice när 

hon skriver om metaforen som verklighetsbeskrivande på ett sätt som inte är bokstavligt 

beskrivande. Båda skriver att metaforens styrka ligger i dess vaghet. Utan denna vaghet uppstår 
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risken att den tolkas dogmatiskt och som en fullständig beskrivning av det metaforen pekar på. 

Metaforen kan beskriva verkligheten, eller Gud, på ett sätt som är sant utan att det är en fullständig 

eller bokstavlig sanning, menar Harrison.162

För Harrison står språket inte i direkt förbindelse med en oberoende verklighet men språket 

kan ändå användas för att uttrycka sanningar och beskriva verkligheten. Hon menar att metaforer 

kan användas för att uttrycka verklighetsbeskrivningar men eventuella sanningar uttryckta med 

språket existerar endast inom ett konceptuellt schema (likt Putnams interna realism). Harrison har 

utvecklat något hon kallar intern pluralism, en teori om religiös mångfald som uttryckligen avvisar 

metafysisk realism och som istället bygger på modest anti-realism. Denna teori säger att något är 

sant endast inom ett konceptuellt system eftersom det inte finns någon medvetandeoberoende och 

objektiv verklighet. Detta lämnar öppet för olika verkligheter och olika sanningar.163 Av denna 

anledning passar en modest anti-realistisk metaforteori Harrison bättre än en teori baserad på 

realism.164

Givet en modest anti-realism där verkligheten endast antas vara tillgänglig för oss genom 

vår erfarenhet, och att vår erfarenhet är skapad och formad av vårt konceptuella system, har 

metaforer en avgörande roll för vad vi uppfattar som verklighet. Harrison lyfter den konceptuella 

metaforen ”argumentation är krig” som ett exempel på detta.165 Om en anti-realistisk metaforteori, 

så som vi sett hos Lakoff och Johnson, är rätt kan vi i vissa fall uppfatta aspekter och dimensioner 

av verkligheten först efter att en metafor som skapat detta nya synsätt uttryckts. Faran med detta är 

att den/de med makt att kontrollera vilka konceptuella metaforer som ska råda samtidigt styr över 

verkligheten och hur vi förstår och erfar den. Metaforen kan skapa nya dimensioner av verkligheten,

men kan samtidigt även dölja andra aspekter av den.166

Nya metaforer inom det religiösa språket kan, om en modest anti-realistisk teori är korrekt, 

skapa nya sätt att erfara och beskriva det gudomliga på som inte var möjligt innan metaforen 

uppstod. När metaforen om Gud som kärlek uppstod började människor att erfara och tänka på Gud 

på ett nytt sätt. Men en liknande ”förändring av verkligheten” uppstod i så fall även när metaforen 

att Gud är vår fader fördes in i människors konceptuella språksystem.167 

Sammanfattningsvis finns det enligt Harrison ingen objektiv verklighet fri från perspektiv 

som vi kan beskriva eller uppleva. Påståenden är endast sanna eller falska inom ett konceptuellt 

162 Harrison, 2007, s. 137-138
163 Se mer om Harrisons interna pluralism i Harrison, 2006, (Volym 34:284-301)
164 Något hon själv antyder i artikeln ”Metaphor, religious language, and religious experience” (2007)
165 Harrison, 2007, s. 140
166 Harrison, 2007, s. 142-143
167 Harrison, 2007, s. 144
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system. Metaforer om Gud, eller om något annat, kan därför inte tolkas som vare sig bokstavligt 

sanna eller som fullkomligt verklighetsbeskrivnande på ett universellt sätt som alltid passar in i alla 

språkliga och konceptuella system. Däremot kan metaforer vara verklighetsbeskrivande här och nu,

inom vårt konceptuella system. Detta leder till att nya dimensioner av verkligheten kan öppnas och 

andra kan stängas. Metaforer kan alltså inte endast få oss att tala på nya sätt om exempelvis Gud, de

kan också få oss att erfara Gud och verkligheten på nya sätt. En feministisk religionsfilosofi och 

teori om metaforer har arbete framför sig då detta visserligen öppnar upp för fantastiska möjligheter

samtidigt som risken är att metaforer med makt att undervärdera, osynliggöra och diskriminera 

olika grupper (exempelvis kvinnor) har möjlighet att råda eftersom det är de med makt som 

kontrollerar språkbruket. Jag lyfter detta i kapitel 6. ”Ett gynnsamt feministiskt språkbruk”. 

Analysfrågor (1)-(3)

(1) På vilket sätt påverkar språkbruket inom klassisk teism feminismen?

Den klassiska teismens tal om Gud som innehavare av främst manliga egenskaper och attribut är, 

enligt Harrison, negativt eftersom tankesystem baserat på de konceptuella metaforer som ingår i ett 

språksystem både gör att vi uppfattar Gud på vissa sätt, men samtidigt hindrar oss att 

konceptualisera Gud på andra sätt som kan vara precis lika sanna och bra beskrivningar av Gud.168 

De kan vara precis lika sanna beskrivningar eftersom ingenting (inte heller Gud) kan beskrivas på 

ett enda sätt som är sant för alla inom alla rådande begreppssystem och konceptualiseringar. Ett 

påstående och beskrivning om X är endast sant inom ett visst begreppsschema, enligt Harrisons 

modesta anti-realism. Tal om Gud som fader, härskare, brudgum, krigare etc. kan vara sanna 

beskrivningar av Gud utan att det innebär att det är den enda och fullständiga beskrivningen av Gud

eftersom Gud kan beskrivas lika sant med andra metaforer.

(2) Vilken teori om språkets relation till verkligheten kan gynna feminismen och kvinnor?

Harrison har en modest (epistemisk) anti-realistisk utgångspunkt eftersom hon för det första menar 

att vi inte kan få kunskap om verkligheten ”i sig” eftersom verkligheten inte kan beskrivas ur ett 

Guds ögas perspektiv eller ett ”no particular point of view”. För det andra  menar hon att 

verkligheten visserligen existerar (hon är inte ontologisk radikal anti-realist) oberoende av oss, men 

det är omöjligt för oss att förstå vad det innebär eftersom påståenden om världens existens alltid 

görs utifrån oss som språkliga varelser. För det tredje finns sanna/falska påståenden endast inom ett 

begreppsschema vilket innebär en semantiskt modest anti-realism.  

168 Utifrån en modest anti-realistiska syn på sanning som jag menar Harrison argumenterar för. Se åter avsnittet ”Intern
realism” för mer beskrivning om detta.
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(3)  Vilket eller vilka religiösa språkbruk följer logiskt av detta? 

Även om Harrison inte själv skriver om univokt, analogt eller ekvivokt språkbruk, utan fokuserar på

metaforer kan vi ändå, utifrån den modest anti-realistiska positionen hon står i, dra slutsatsen att ett 

religiöst språk (oavsett om vi talar i metaforer eller ej) utifrån detta synsätt kan vara univokt (om vi 

endast uttalar oss inom ett visst begreppsschema) eller analogt eftersom det skulle innebära att 

satsen ”Gud är stor” vore sann i analog (överförd) bemärkelse (om det är sant) eftersom begreppen 

Gud, är, och stor har sin betydelse och mening inom ett begreppsschema som på ett koherens- eller 

konsensusteoretiskt sätt gör satsen ”Gud är stor” sann. (Se åter avsnitt 3.4 ”Hur språkbruken 

refererar till verkligheten”.)

Detta kapitel har analyserat feministisk kritik av det religiösa språket riktad från tre 

perspektiv: ett kritiskt realistiskt, ett modest anti-realistiskt och ett avståndstagande från sådana 

distinktioner över huvud taget. Slutsatsen vi sett är att alla de tre klassiska religiösa språkbruken 

(univokt, analogt och ekvivokt) kan användas ur ett feministiskt perspektiv på det religiösa språket. 

I följande kapitel analyseras vilket eller vilka av dessa språkbruk som är mest gynnsamt med 

avseende på den feministiska kritiken samt vilken syn på metaforens roll som pragmatiskt sett är 

lämpligast. Jag ska visa att univokt och ekvivokt språk visserligen är funktionella och användbara, 

men att det analoga språkbruket samt en modest anti-realistisk metaforteori är bäst om vi vill tala 

om Gud/det gudomliga på ett sätt som gynnar kvinnor och feminismen samtidigt som vi till kunna 

uttrycka sanningar och verklighetsbeskrivningar.

6. Ett gynnsamt feministiskt språkbruk?

I detta kapitel argumenterar jag för att ett analogt språkbruk har fler fördelar ur ett feministiskt 

perspektiv än ett univokt och ekvivokt språk har även om dessa två språkbruk i sig inte utgör något 

problem för ett feministiskt religiöst språksystem. Jag argumenterar även för att en modest anti-

realistisk metaforteori är lämpligare än en realistisk metaforteori. En modest anti-realistiskt 

metaforteori är inte nödvändigtvis lämpligare än en realistisk metaforteori ur ett feministiskt 

perspektiv, men uppfyller det andra ledet i uppsatsens syfte – målet att undersöka vilken religiös 

språkteori som kan kan bidra till störst förståelse av oss som språkliga mänskliga varelser och den 

Gud vi vill tala om.

Kapitlet delas in i två delar. Först undersöks det analoga språkbrukets fördelar för 

utformandet av ett feministiskt religiöst språk. Sedan undersöks fördelarna med en modest anti-
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realistisk metaforteori. I den andra delen använder jag mig av Sallie McFagues två kriterier för vad 

som utgör en bra metafor: syndromkriteriet och anomalikriteriet. För att skapa bra metaforer som 

både gynnar feminism och kan öppna upp för så stor förståelse av oss och den Gud vi vill tala om 

som möjligt, lägger jag även till vad jag kallar vetenskapskriteriet samt kunskapskriteriet.

6.1 Analogin och metaforen

Syftet med föregående kapitel har varit att att tydliggöra vilket eller vilka religiösa språkbruk som 

rationellt/logiskt följer av kritik riktad från olika filosofiska utgångspunkter så som någon form av 

anti-realism eller realism. Vad jag nu vill är att besvara analysfråga (4)169 och argumentera för att det

analoga språkbruket är lämpligast från ett feministiskt perspektiv, samt att metaforiskt tal som utgår 

från en modest semantisk anti-realism kan vidga vår förståelse av den Gud vi försöker tala om.

Jag vill inte uttala mig om huruvida realism eller anti-realism eller någon modest variant av 

dessa är korrekt och/eller bäst beskriver oss och verkligheten. Det jag däremot vill göra är att 

analysera vilket språkbruk som följer logiskt och därmed bör användas om vi utgår från en 

feministisk kritik av det klassiskt manscentrerade talet om Gud. Som vi har sett kan feministisk 

kritik ha både en realistisk som anti-realistisk grund. Skillnaden i filosofisk utgångspunkt får dock 

konsekvenser för vilket religiöst språkbruk som bör användas. Syftet med uppsatsen är att bland 

annat undersöka huruvida ett visst religiöst språkbruk kan öppna upp för en vidare förståelse av 

Gud och människan. Jag ska därför återgå till diskussionen om metaforer och visa att en 

metaforteori med modest semantisk anti-realistisk utgångspunkt, samt ett analogt språkbruk är bäst 

lämpat för detta syfte. Innan dess återgår vi till tabellen som visar sambanden mellan de religiösa 

språkbruken och semantisk realism/anti-realism:

Univokt språkbruk Analogt språkbruk             Ekvivokt språkbruk   

Radikal/naiv semantisk realism ─ ─

─ Kritisk semantisk realism             Kritisk semantisk realism

─ Radikal semantisk anti-realism             Radikal semantisk anti-realism

Modest semantisk anti-realism Modest semantisk anti-realism ─

169 Finns det invändningar som i sin tur kan riktas mot en sådan språkteori?
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Fördelen med analogt språkbruk

Av tabellen ovan kan vi se att det analoga språkbruket är det enda som är logiskt koherent med de 

båda modesta varianterna av realism och anti-realism. I följande avsnitt argumenterar jag för att de 

radikala formerna av (semantisk) realism och anti-realism inte är lämpliga ur ett feministiskt 

perspektiv, vilket lämnar oss med de två modesta alternativen (modest semantisk realism och 

modest semantisk anti-realism). 

Om vi tar bort de radikala formerna får vi följande tabell där vi tydligare kan se att modest 

semantisk realism och modest semantisk anti-realism tillsammans representerar alla tre språkbruken

(univokt, analogt samt ekvivokt språk):

Univokt språkbruk              Analogt språkbruk        Ekvivokt språkbruk   

Modest semantisk anti-realism              Modest semantisk anti-realism                        ─

   ─            Modest/kritisk semantisk realism       Modest/kritisk semantisk realism

Det analoga språkbruket är det enda som är förenligt med både modest semantisk realism 

och modest semantisk anti-realism. Univokt och ekvivokt språkbruk i sig är inte olämpligt ur ett 

feministiskt perspektiv sett, men jag ska visa att univokt och ekvivokt språkbruk i kombination med

radikal semantisk realism och (radikal) semantisk anti-realism är olämpligt ur ett feministiskt 

perspektiv. Eftersom jag inte vill uttala mig om huruvida realism eller anti-realism (de modesta 

varianterna i det här fallet) bäst beskriver oss, verkligheten eller påståendens relation till 

verkligheten, menar jag att det analoga språkbruket har flest fördelar eftersom det är det enda 

språkbruk som är koherent med både (semantisk) modest realism och anti-realism och dessutom 

gynnar en feministisk agenda.

Många människor är, och önskar förbli, ontologiska realister eftersom det är en position som

ofta anses vara den mest intuitiva. Föreställningen att verkligheten är beskaffad på ett visst sätt  

oavsett om vi finns till och kan uppfatta eller kan beskriva den med språk, anses av många vara en 

självklarhet. Att vara semantisk anti-realist motsäger inte denna uppfattning. Även om vi är 

semantiska anti-realister kan vi vara ontologiska realister (om vi så önskar). Guds existens, eller 

Guds varande, kan anses vara fullkomligt oberoende av oss eller något annat. Så fort vi ska tala om 

Gud så gör vi det emellertid alltid utifrån oss som språkliga och begränsade varelser. När vi inte kan

eller vill tala i metaforer är ett analogt språkbruk lämpligt av den anledningen att det passar både för

den semantiskt kritiska realisten såväl som för den semantiskt modesta anti-realisten. Guds 
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transcendens kan då bevaras, och Gud kan betraktas som ontologiskt oberoende av oss. Detta är 

önskvärt eftersom Guds transcendens och ”andrahet” utgör en väsentlig del av den klassiskt 

teistiska gudsuppfattningen.

Jag ska nu argumentera för att vi bör tala analogt eller metaforiskt när vi talar om Gud 

eftersom dessa sätt att tala om och beskriva Gud/det religiösa för det första är gynnsamt med 

avseende på den feministiska kritiken. För det andra passar dessa språkteorier för såväl semantiskt 

kritiska realister som semantiskt modesta anti-realister och för det tredje kan det analoga språket 

tillsammans med en modest anti-realistisk metaforteori skapa ett sätt att tala om det religiösa som 

kan vara verklighetsbeskrivande och öppna upp för en vidare förståelse av Gud-människa-

relationen.

Jag börjar med att förklara varför ett analogt språkbruk är lämpligast. Så fort vi ska tala om 

Gud på ett sätt som inte diskriminerar och förtrycker exempelvis kvinnor och samtidigt vill säga 

något som kan vara sant och bidra till så stor förståelse som möjligt av oss som språkliga mänskliga 

varelser och den Gud vi vill tala om, är ett analogt språkbruk mest användbart av följande 

anledningar:

1.) En radikal semantisk anti-realism är ogynnsam för feminismen eftersom det skulle 

innebära att vi kan säga vad som helst om det gudomliga. I sådana fall skulle vi kunna fortsätta att 

konceptualisera och tala om Gud som en man/med manliga och maskulina attribut och egenskaper 

eftersom språket ändå inte är kopplat till verkligheten eller uttrycker sanningar. Som tabellen ovan 

visar skulle en radikal semantisk anti-realist tala om Gud/det gudomliga med ett ekvivokt tal vilket 

är olämpligt eftersom det innebär att ingenting sant eller kognitivt meningsfullt och begripligt kan 

sägas om Gud. Det skulle inte varken finnas anledning att förändra det manscentrerade talet om 

Gud eller göra någon skillnad att tala om Gud som t.ex. Moder eftersom allt som sägs ändå inte har 

någonting med Gud eller vår relation till Gud att göra.

2.) En radikal/naiv semantisk realism är inte heller gynnsam för feminismen eftersom denna 

leder till ett univokt språkbruk där det som sägs om Gud betraktas som direkt sanningsbärande och 

begripligt. Om påståendet ”Gud, vår Fader, är världens skapare” är sant innebär det för den naivt 

semantiska realisten att det är sant just eftersom det är ett univokt uttryck där begreppen står i direkt

relation till verkligheten och beskriver förhållandena på ett direkt sätt – så som de är. Jag menar att 

även detta synsätt vore olämpligt för mitt syfte eftersom det innebär att det religiösa språket kan 

fortsätta att osynliggöra kvinnor och femininitet eftersom vi då kan fortsätta hävda att Gud faktiskt 

metafysiskt bäst beskrivs som en man. Huruvida det är sant eller inte kan/vill jag inte uttala mig om,

men om målet är att kunna tala om Gud på ett sätt som inte förminskar och diskriminerar 
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exempelvis kvinnor och samtidigt kan vidga vår förståelse av Gud, menar jag att båda dessa 

radikala former av realism och anti-realism är olämpliga utgångspunkter.

3.) Det som återstår är de modesta formerna av semantisk realism och anti-realism. En 

modest semantisk anti-realism leder till analogt eller univokt religiöst språkbruk medan en 

modest/kritisk semantisk realism leder till analogt eller ekvivokt religiöst språkbruk. Eftersom vi 

sett att feministisk kritik av klassisk teism kan utgå från såväl realism som anti-realism innebär det 

att alla tre språkbruken i sig inte innebär problem för feminismen. Däremot ser vi att det analoga 

språkbruket är det enda religiösa språkbruk som är förenligt med såväl den semantiskt modesta anti-

realismen som den semantiskt kritiska realismen. Hur vi tolkar det analoga språket skiljer sig dock 

något åt beroende på om vi är semantiskt modesta anti-realister eller realister.

4.) Analogt språk från ett semantiskt kritiskt realistiskt perspektiv innebär att satser och 

påståenden är/kan vara sanningsbärande och beskriva verkligheten på ett indirekt/överförbart sätt 

eftersom en sats eller ett påstående är sant i överförd – analog – bemärkelse. Vi förstår det 

propositionella innehållet och vad det innebär att något är sant i analog bemärkelse eftersom vi vet 

hur termerna används i andra vardagliga sammanhang även om vi inte vet exakt vad det innebär 

applicerat på Gud. 

Analogt språk från ett semantiskt modest anti-realistiskt perspektiv innebär att satser och 

påståenden kan vara sanna beskriva verkligheten inom ett konceptuellt språksystem. Sanna 

påståenden är då inte sanna fristående från perspektiv och konceptuellt system.

5.) Jag har argumenterat för att ett analogt religiöst språkbruk gynnar ett inkluderande och 

feministiskt språk på en rent profan samhällsstrukturell nivå. Även univokt och ekvivokt språk kan 

användas i detta syfte, men det analoga språkbruket är det enda som är kompatibelt med både 

semantisk kritisk realism och semantisk modest anti-realism vilket talar till dess fördel. Emellertid 

innefattade syftet och frågeställningen för detta arbete även hur vi ska kunna tala om Gud på ett sätt 

som eventuellt kan öppna upp för större förståelse av oss som språkliga varelser och den gud vi vill 

tala om. Därför ska vi nu återgå till att diskutera metaforer.

Fördelen med en semantiskt modest anti-realistisk metafor

En metafor baserad på semantisk modest anti-realism får andra konsekvenser och funktioner i 

språket än ett analogt språkbruk. Skillnaden mellan metaforens funktion och betydelse och det 

analoga språkbrukets funktion och betydelse blir dessutom tydligare om vi har en semantiskt 

modest anti-realistisk metaforteori än om vi har en metaforteori byggd på realism.

En semantiskt modest anti-realistisk metaforteori säger att metaforer kan skapa ny 
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verklighet. Sanning är beroende av förståelse och när en metafor kan få oss att konceptualisera 

verkligheten på nya sätt innebär det att vi förstår exempelvis kärlek på nya sätt vilket även gör att 

påståenden om kärlek som tidigare varit ”falska” i betydelsen att de varit obegripliga eller ”icke 

sägbara/icke-sanna” då kan bli sanna. 

En sådan teori skiljer mellan ett analogt och ett metaforiskt uttryck genom att metaforen kan 

användas för att konceptualisera och förstå Gud på nya sätt. Det är inte endast en språklig variation. 

Metaforer kan då uttrycka sanningar och verklighetsbeskrivningar. En kritisk realistisk teori om 

metaforer tycks inte göra samma innehållsliga skillnad mellan analogin och metaforen. Skillnaden i 

det senare fallet verkar ligga på en språklig och lingvistisk nivå vilket gör den anti-realistiska 

metaforteorin djupare och mer användbar. Metaforer om Gud som får oss att förstå Gud och det 

gudomliga på nya sätt innebär istället att metaforerna beskriver Gud och en faktisk verklighet på ett 

nytt sätt som samtidigt kan vara sant. 

En kritisk realistisk metaforteori betraktar sanning som en korrespondens mellan 

verkligheten och påståendet. En metafor som uttrycker någonting sant gör detta på ett indirekt, icke-

bokstavlig sätt, som ändå korresponderar med en objektiv verklighet. Detta eftersom en sant 

verklighetsbeskrivande metafor enligt semantisk kritisk realism endast kan beskriva verkligheten. 

En modest anti-realistisk metaforteori säger istället att metaforer även kan skapa verklighet vilket 

gör den djupare och mer användbar i syfte att nå ökad och vidgad förståelse av Gud och människan.

En modest anti-realistisk metaforteori kan hjälpa oss att förstå och konceptualisera Gud på 

sätt som är inte är förtryckande av exempelvis kvinnor samtidigt som det inte enbart är tal om 

relativism eller subjektivism eftersom metaforerna ur ett semantiskt modest anti-realistiskt 

perspektiv kan vara sanna (kanske till och med objektivt sanna) inom vårt språkliga och 

konceptuella system.  

Problemet med en modest anti-realistisk metaforteori, så som Lakoffs och Johnsons teori, är 

att den inte enbart kan skapa nya (feministiskt) önskvärda metaforer som skapar nya sätt att 

konceptualisera det gudomliga på. Risken är att metaforer som förminskar och diskriminerar vissa 

grupper också kan frodas. Sallie McFague menar att vissa metaforer är rent skadliga eftersom de 

kan skapa och kan cementera föreställningar och konceptualiseringar vi inte vill ha i ett jämställt 

och jämlikt samhälle.170 Frågan som uppstår är då hur vi kan avgöra vad som är en bra respektive 

dålig metafor.

170 Se McFaruges bok Models of God.

67



6.2 Vad är en bra metafor?

Hur kan vi veta vad som är en bra metafor? Hur kan vi avgöra vad som är gynnsamt för en 

feministisk religionsfilosofi och teologi? Med hjälp av McFagues två kriterier för vad en bra 

teologisk modell/metafor måste uppfylla, ska jag försöka besvara denna fråga.

För det första, skriver hon, måste en religiös metafor vara lik övriga föreställningar om det 

gudomliga. Metaforen måste med andra ord ha del av ”samma syndrom” som övrig tradition inom 

den givna religionens teologi. Detta kallar jag syndromkriteriet. Metaforerna måste passa ihop och 

inte motsäga varandra så att vi inte å ena sidan talar om Gud som fångvaktare, beskyddare, frälsare 

och helare och å andra sidan talar om Gud som djävul, och förstörare. Bra religiösa metaforer 

kompletterar och utvidgar den befintliga teologiska traditionens bilder, men kan inte ge totalt 

motsatta bilder.

McFagues andra kriterium för en bra religiös metafor är att den måste klara att hantera 

motsägelser, anomalier och kontrafaktiska påståenden inom den teologin. Detta kallar jag 

anomalikriteriet. Feministisk kritik om den kristna traditionens osynliggörande av kvinnor och 

kvinnors erfarenheter visar på en sådan anomali i traditionen, skriver hon. Hon skriver även att 

Förintelsen innebar ett allvarligt problem/anomali för traditionella modeller/metaforer om ondska 

som den kristna traditionen inte kunde besvara. Problem uppstår när metaforen är för svag och inte 

kan beskriva eller förklara händelser, faktorer eller erfarenheter av det den försöker ge en bild av.171 

Modellerna och metaforerna om Gud eller det gudomliga måste passa in i vår erfarenhet av Gud, 

skriver McFague. Av den anledningen är de varken godtyckliga eller absoluta utan föränderliga men

med grund i vår verkliga erfarenhet av Gud.172 

Jag föreslår ytterligare två kriterier som en bra religiös metafor bör uppfylla. Förutom att 

passa in någorlunda bra i redan befintliga traditioner och uppfattningar om Gud/det gudomliga 

(syndromkriteriet) bör metaforen även passa in i redan befintliga erfarenheter om världen och 

vetenskapliga fakta vi har om världen. Detta kallar jag vetenskapskriteriet. En metafor om 

exempelvis världens skapelse som resulterar i en förståelse som inte är förenlig med befintliga 

naturvetenskapliga fakta är, om vi accepterar detta som ett kriterium, alltså inte en bra religiös 

metafor. Detta eftersom syftet är att få ny och vidare kunskap om Gud och människan. En religiös 

metafor kan vara användbar av många anledningar, men om målet är att uttrycka något sant och 

vidga vår förståelse av Gud bör metaforen inte endast ”trampa religiöst vatten” utan även vara 

171 McFague, 1983, s. 139-140
172 McFague, 1983, s. 143
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förenlig med vår övriga världsbild och vetenskapliga fakta. Detta kriterium förhindrar även en allt 

för anti-realistisk förståelse av sanning, språk och verklighet ─ något vi sett inte är förenligt med en 

feministisk agenda. 

Till sist föreslår jag att en bra religiös metafor även måste tillföra ny kunskap. Detta kallar 

jag kunskapskriteriet. Låt säga att metaforiska beskrivningar om Gud som fader, skapare, frälsare 

och beskyddare är sanna beskrivningar av Gud. Enligt den modest anti-realistiska metaforteorin jag 

beskrivit skulle metaforer om Gud som moder, vän, älskare och barn också kunna vara sanna 

beskrivningar av Gud. Dessa metaforer är inte totala motsatser till de traditionella metaforerna utan 

kompletterande enligt McFagues första kriterium. Jag menar att en religiös metafor kan vara 

kompletterande och i linje med såväl tradition som personliga erfarenheter utan att nödvändigtvis 

tillföra ny kunskap eller nya erfarenheter av Gud/det gudomliga. En bra religiös metafor å andra 

sidan bör vara kreativ på ett sätt som öppnar upp för ny förståelse som potentiellt samtidigt skapar 

verkligheten (om vi är anhängare av den modest anti-realistiska metaforteorin). 

Models  of  God as  mother,  lover,  liberator,  and friend  (to  name but  four relational  models  of

primary importance to human beings) complement the traditional models in ways that are needed

in order to express dimensions of the divine-human relationship not expressed in the model of God

as father.173

Det är dock inte enbart bra religiösa metaforer jag vill utarbeta kriterier för utan bra feministiska 

religiösa metaforer. Med andra ord metaforer om Gud/det gudomliga som dels uppfyller de fyra 

nämnda kriterierna och samtidigt uppfyller kriterier för vad som kan gynna en feministisk agenda. 

Religiöst språk, oavsett om det är uttryckt i metaforer eller inte, kan inte gynna kvinnor och 

feminism om det osynliggör eller förminskar kvinnor och deras erfarenheter, rangordnar attribut och

egenskaper som samtidigt associeras med eller tillskrivs ett visst genus eller kön. Feminism handlar 

om lika rättigheter för alla, lika friheter, självbestämmande och rätten till sina egna erfarenheter och 

en egen röst. Detta betyder inte att feminism är samma sak som individualism och subjektivism. Det

innebär heller inte ett omvänt maktperspektiv där kvinnor och femininitet värderas högre än män 

och maskulinitet. Det finns otaliga religiösa metaforer som kan gynna feminism och alla de tre 

klassiska religiösa språkbruken är möjliga att bruka i detta syfte. En feministisk religiös metafor är 

dock inte nödvändigtvis bra i det perspektiv jag efterlyser. En bra feministisk religiös metafor 

måste också uppfylla det fjärde kriteriet om att öppnar upp för, och skapa ny förståelse av Gud/det 

gudomliga. På så vis används de tre första kriterierna för att skapa feministiska religiösa metaforer 

medan det fjärde kriteriet (kunskapskriteriet) är nödvändigt för att även föra oss framåt och skapa 

vad jag har kallat bra feministiska religiösa metaforer.

173 McFague, 1983, s. 140
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7. Avslutning

7.1 Vem vill dö för en metafor?

Vem vill dö för en metafor? Frågan låter dramatisk men är relevant i sammanhanget eftersom 

resultatet av undersökningen av det univoka, analoga samt ekvivoka språkbrukens koppling till de 

filosofiska positionerna semantisk realism och anti-realism, med utgångspunkt i en feministisk 

kritik om det religiösa språket, säger att vi bör tala om Gud i form av metaforer och analogt 

språkbruk snarare än att hävda att Gud är X och Y på ett absolut och naivt realistiskt sätt.

Man kan fråga hur en metaforisk Gud kan vara viktig och inspirera till god moral, ett gott liv

och en kärleksfull och förlåtande inställning till andra. Vem vill leva sitt liv för, lyssna till och dö för

en metaforisk Gud? En förklaring ges av en modest anti-realistisk metaforteori. En sådan värderar 

inte metaforer om Gud som mindre verklighetsbeskrivande, mindre inflytelserika eller mindre 

påtagliga för vår upplevelse av livet än en ontologisk och semantisk realist skulle göra när hen säger

att ”Gud är vår himmelske fader”. Om metaforen förmedlar något sant (vilket inte är säkert att den 

gör) är det inte ”endast metaforiskt sant”. Om metaforen förmedlar något sant är det lika sant som 

andra sanna påståenden. Om metaforen förmedlar något sant kan den få oss att förstå och 

konceptualisera verkligheten på nya sätt. 

Resultatet av undersökningen visar att målet att använda ett så jämlikt och jämställt religiöst 

språk som möjligt kan nås om vi samtidigt ställer oss bakom teorin som säger att vi inte kan tala om

hur Gud är ”i sig” eftersom vi är begränsade språkliga varelser som alltid upplever verkligheten 

utifrån oss och vårt språksystem. Utifrån detta är tal om Gud i form av analogier eller metaforer 

lämpligt.

En metaforteori baserad på realism har fördelen att vi kan betrakta Guds transcendens som 

intakt och erkänna vår språkliga begränsning. Gud är alltid större, alltid annorlunda och låter sig 

aldrig beskrivas fullt ut i ord. En sådan teori kan vara användbar, men jag har argumenterat för att 

en modest anti-realistisk teori om metaforer har samma fördelar samtidigt som den dessutom kan 

gynna en feministisk agenda eftersom bra feministiska metaforer om Gud/det gudomliga kan 

förändra vårt sätt att förstå och uppleva både världen, oss och Gud på ett sätt som inte en realistisk 

metaforteori tillåter. 
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7.2 Var vi är och vart vi ska

En analys av feministisk kritik av det religiösa språket inom klassisk teism och religionsfilosofi 

leder inte fram till att ett analogt religiöst språkbruk är det enda lämpliga alternativet. För att undgå 

att tala om Gud på ett sätt som osynliggör, förminskar eller på annat sätt diskriminerar exempelvis 

kvinnor och kvinnors religiösa erfarenheter måste vi heller inte förkasta distinktioner så som 

realism och anti-realism. Både en modest/kritisk realism och modest anti-realism kan utgöra 

grunden för ett religiöst språkbruk som gynnar en feministisk agenda. Analogt språk är dock det 

enda religiösa språkbruk som är möjligt att använda för både en semantisk modest/kritisk realist och

en semantisk modest anti-realist. De radikala semantiska varianterna av realism och anti-realism 

inte är lämpliga eftersom de kan leda till en fortsatt ojämlik maktfördelning i och med att gamla 

kvinnoförtryckande religiösa språksystem kan fortsätta.

Att tala om Gud och det gudomliga på ett univokt och ekvivokt sätt är bra och tillgängliga 

alternativ från ett feministiskt perspektiv på religiöst språk. Att beskriva Gud på ett analogt sätt 

tilltalar dock den bredaste publiken i och med att såväl semantiskt kritiska realister som semantiskt 

modesta anti-realister kan förstå det på ett sätt som gynnar en feministisk och inkluderande agenda. 

Detta eftersom varken en radikal semantisk realism eller en radikal semantisk anti-realism är något 

alternativ och de religiösa språkbruken istället måste användas utifrån ett semantiskt modest 

perspektiv. Här fyller vetenskapskriteriet sin funktion i och med att det hjälper till att förhindra en 

allt för radikal anti-realism eller realism.

Av de modesta alternativen kan univokt språk användas av en (modest) semantisk anti-

realist, ekvivokt språk kan användas av en (modest/kritisk) semantisk realist medan analogt språk 

kan användas av båda:

Univokt språkbruk              Analogt språkbruk        Ekvivokt språkbruk   

Modest semantisk anti-realism              Modest semantisk anti-realism        ─             

   ─            Modest/kritisk semantisk realism       Modest/kritisk semantisk realism

Fortsatt feministisk forskning om hur vi kan tala om Gud kan ta ett steg närmare den 

religiösa tron och specifika trosföreställningar. Bibeln och andra religiösa urkunder kan anses 

utgöra problem om de betraktas som Guds ord. Hur fria tolkningar av religiösa texter det är möjligt 

att göra utan att innehållet i tron förändras för mycket kan vara en svår gränsdragning. Vad är en 
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”för vid” tolkning och vilka eventuella problem uppstår av en sådan? Exempelvis Daphne Hampson

vill konceptualisera Gud på ett sätt som inte är beroende av den kristna myten. Vad får ett 

feministiskt perspektiv på det religiösa språket för konsekvenser för de som inte håller med om 

detta utan istället lägger stort fokus på vissa trosföreställningar och dogmer? Jag har ägnat min 

undersökning åt religiöst språk inom en klassisk teistisk tradition utan koppling till specifika 

religiösa trosföreställningar eller en viss religion. Att från ett feministiskt perspektiv istället 

undersöka religiöst språk inom en given tradition och undersöka hur det påverkar vissa specifika 

trosföreställningar kan uppmärksamma nya svårigheter och problem som behöver lösas. Samma sak

gäller gudsbilder och gudsbegrepp. Men vad ett feministiskt språkperspektiv får för konsekvenser 

för olika gudsbegrepp och gudsbilder måste dock blir temat för en annan undersökning.

Frågan som denna uppsats har besvarat är vilka de mest använda teorierna om det religiösa 

språket är, och vilket eller vilka av dessa sätt att tala om Gud som – utifrån en feministisk kritik av 

det religiösa språket inom klassisk teistisk religionsfilosofi –  kan bidra till störst förståelse av oss 

som språkliga mänskliga varelser och den Gud vi vill tala om. Av det univoka, analoga och 

ekvivoka språkbruket är det analoga mest användbart då det kan bidra till ett inkluderande och 

jämlikt religiöst språk som kan användas av såväl semantiskt modesta realister som semantiskt 

modesta anti-realister. Även en modest anti-realistisk metaforteori kan bidra till ett inkluderande 

och jämlikt religiöst språk samtidigt som det i sin tur kan skapa en större och vidare förståelse av 

oss som språkliga varelser och den Gud vi vill tala om.
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