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PM om Jeanrond, Sigurdsson, Svenungsson 
och Jones 
Lästa böcker: 
Werner G. Jeanrond, Guds närvaro 
Ola Sigurdsson, Kärlekens Skillnad 
Jayne Svenungsson, Guds återkomst 
Serene Jones, Cartographies of Grace 

Introduktion, med inledande jämförelse 
Werner G. Jeanrond (WGJ), i sin bok ”Guds närvaro”, Ola Sigurdsson (OS) 
i boken ”Kärlekens Skillnad” samt Jayne Svenungsson (JS) med ”Guds 
återkomst” är tre teologer som verkar i samma anda, och dessutom i kontakt 
med varandra. De beskriver sig som samtalspartners och har ett flertal 
passningar till varandra i sina böcker. WGJ var dessutom handledare åt de 
två andra i deras doktorandstudier. Som ålderman och med de (än så länge) 
tyngre akademiska titlarna kan man betrakta honom som viktigast att ha läst. 
 
OS och JS båda böcker förhåller sig dessutom till WGJ:s bok på ett 
kompletterande sätt. WGJ tecknar i en serie artiklar teologins väsen, 
förutsättningar och uppgift. Allra mest innebär detta att teologin betraktas 
utifrån omställningen från modern till postmodern filosofi. Denna 
omställning bejakar han i princip och ser den som möjligheten till en 
förnyad och befriad teologi. 
 
Detta sista specialstuderar JS mer i detalj i sin avhandling. Hon granskar hur 
postmoderniteten dels utgör grund för resonemang om Gud, och dels hur den 
är utformad av filosofer som också är teologer. Avhandlingens titel skulle 
nästan kunna travesteras som ”teologins revansch” efter att ha fått mycket 
stryk, både genom attacker från ateistiska moderna tänkare och internt 
genom dess förvanskning då den anpassats till det moderna paradigmet. 
 
Detta sista är den tråd som behandlas utförligt i boken Kärlekens Skillnad. 
OS söker visa utifrån ett teologihistoriskt perspektiv hur den moderna 
teologin krympt sin begreppsapparat och genom att anpassa sig till 
moderniteten i själva verket blivit oförmögen att hävda sig mot densamma. 
Sedan går han igenom ett antal av den kristna trons områden, såsom 
uppenbarelse, bibeln, treenigheten, lärjungaskap och eskatologi, med denna 
nyorientering som metod. Man skulle kunna säga att OS, i sin bok, gör den 
teologi som WGJ, i sin, skissat förutsättningarna för. 
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WGJ och OS talar båda om behovet av att teologin verkligen är ett 
befrielseprojekt. Dess uppgift är att stödja de fattiga, de förtryckta, 
kvinnorna, etc. Båda använder ofta pronomenet ”hon” om Gud, helt tydligt 
som en del av deras teologiska program. 
 
Man kan därför förutsätta att de sympatiserar med Serene Jones (SJ), som i 
boken ”Cartographies of Grace” tecknar hur teologin ser ut i (det bejakande 
mötet) med feminismens metoder och idéer. SJ är inte alls lika tydligt 
postmodern i sin ansats, då hon menar att det finns en fara att man slutar tala 
om universell sanning, och därmed omöjliggör att den feministiska teologin 
vinner genomslag. Den skulle kunna avfärdas som bara en röst på det 
pluralistiska smörgåsbordet. Detta menar nog WGJ och OS inte är någon 
fara då de menar att postmoderniteten visst rymmer möjligheter att tala om 
en viss läras företräde före en annan. Men de är mer benägna att betona 
faran i den sanningssyn som bygger på korrespondens mellan sak och tanke. 
I slutändan väljer också SJ att låta den pragmatiska effekten av en viss lära 
bli nyckeln till om den bör omhuldas eller inte, och därmed är skillnaden 
ganska liten. 
 
Gemensamt för alla dessa, troligtvis inklusive JS, även om hennes bok 
behandlar ett för smalt område för att man bara utifrån den skall kunna dra 
en helt säker slutsats, är att de ser det som en moralisk skyldighet att finna 
en sådan gestaltning av den kristna läran att den leder till frigörelse och inte 
förtryck. Detta innebär att man också kan bli skyldig att ompröva 
traditionella formuleringar då de verkat livshämmande. 

Om Werner G Jeanronds (WGJ) bok ”Guds närvaro” 
WGJ:s första bok på svenska kan ses som en bok vars syfte är offensivt. 
WGJ vill frigöra teologin från de fängelser där den hamnat i svensk miljö. 
Dels vill han frigöra den från den vetenskapliga rationalismen och dels från 
konfessionalismen. Teologi måste få leva ett eget skapande liv, utan att gå i 
någons ärenden. Och den kristna tron som sådan måste sluta förkunnas 
som ”ändamålsenlig”, utan ges ett egenvärde. 
 
Som WGJ med emfas hävdat på andra håll (tidskriften Nod – gör till fotnot), 
så tenderar staten att göra kyrkan till ett serviceorgan och på samma sätt 
riskerar teologin att fängslas i ramar den själv inte valt och som hämmar 
dess liv. Till skillnad från Barth, som WGJ annars oftast refererar till positivt, 
så skall teologin inte kopplas entydigt till kyrkans förkunnelse. WGJ följer i 
stället David Tracy och bejakar att teologin har tre arenor: Världen, 
akademin och kyrkan. 
 
WGJ skiljer också mellan teologin och tron. Han skiljer inte dessa åt enligt 
den klassiska indelningen fides quae och fides qua. Han låter som sagt inte 
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teologin bli identisk med det kyrkan förkunnar, utan ser dess uppgift som 
reflektionen över troserfarenheten. Troende människor har upplevelser av 
Gud. Dessa upplevelser är det sedan teologins uppgift att reflektera över. 
 
Det innebär inte att WGJ är låst i det pietistiska erfara-uttrycka mönstret, 
eftersom han menar att det religiösa språket föregår upplevelsen. 
 
Boken är inte en dogmatik eller en troslära i första hand. Den undersöker 
snarare förutsättningarna för teologin och talet om Gud, åtminstone i dess 
första delar. WGJ försöker problematisera alla sina frågeställningar 
grundligt, men han har också hittat ett par nycklar, med vilkas hjälp han 
sedan också besvarar sina frågor och ser lösningen på sina problem. 

Postmoderniteten 
Vår tid utmärks av att fientligheten till teologi som sådant har avtagit. 
Samtidigt har det begynnande postmoderna tänkandet inneburit radikalt nya 
möjligheter. ”Detta slags teologi har idag förmånen av bättre förutsättningar 
än på länge, möjligen än någon gång förut i den kristna historien.” (Sid. 91) 
 
WGJ bejakar det mesta inom postmoderniteten. Samtidigt ser han problem 
med den postmoderna kontexten också, men dessa problem kan övervinnas! 

”Den andre” – relationen 
Att möta Gud som ”den andre”, att tala om Gud som ”den andre” och att 
älska Gud som ”den andre”, är själva essensen av kristen tro. 
 
När teologin nalkas världen, måste den förstås ”som annorlunda” (Sid. 110). 
Sann respekt mellan människor och idéer innebär att man möter varandra 
som annorlunda. Och att se det annorlunda inom sig själv är också en viktig 
ingrediens. 
 
Nu kan man möta den andre på olika sätt, som en annan man definierar sig 
själv i motsats till, så att man cementeras i sin egen ståndpunkt och i sitt sätt 
att vara, eller i ett öppet möte där den andres annorlundaskap innebär största 
möjliga utmaning. Det goda alternativet är alltså att bejaka den andres 
annorlundaskap och i dialog med den utforma den egna identiteten. 

Mystiken 
De tre stora monoteistiska religionerna har alla en kader av mystiker. Det är 
bland dessa som vägledning finns att hämta, enligt WGJ. Hans viktigaste 
utläggning återfinns i bokens början och behandlar Johannes av Korset. Till 
skillnad från tidigare teologier som utgått ifrån den religiösa erfarenheten, 
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exempelvis hos Schleiermacher, så ser WGJ religiös erfarenhet mer som 
ett ”möte” med Gud än en specifik känsla. 
 
En kritisk fråga är dock om det inte finns en tendens hos WGJ att benämna 
dem vilka han teologiskt sympatiserar med, som ”mystiker”, medan hans 
meningsmotståndares eventuella drag av mystik ignoreras? Ett antal stora 
fromhetsinriktningar bidrar inte alls med några namn, exempelvis i listan på 
sidan 30. 

Befrielse 
WGJ bejakar tendensen i en mängd nutida teologier, vars syfte är att frigöra 
från förtryck: ”Den politiska, den radikala, den feministiska, den ekologiska 
och den kontextuella teologin.” (Sid. 47). Språkligt märks detta i att WGJ 
talar om individens kärlek till Gud och möte med Gud, men inte om 
individens frälsning. Teologins uppgift är bl.a. att vara en kraft till 
förändring i samhället. 

Tre saker teologin inte får vara 
Exklusiv. WGJ inkluderar ständigt muslimer och judar bland dem som kan 
tänkas ha gjort Gudsupplevelser värda att reflektera över. Han går emot 
Yale-skolans pessimistiska syn på världen som ”ort för teologi”. Han följer 
inte Barth i synen på uppenbarelsen. Över huvud taget lägger WGJ störst 
betoning på första trosartikeln, och varje gång han nämner Jesus är det 
utifrån hur Han bekräftat det skapelsegivna. 
 
Propositionell/absolut. WGJ bejakar Yale-skolans förkastande av 
propositionell teologi och han förkastar en syn på sanningen som baseras på 
korrespondens mellan sakförhållande och det sagda. Religionens sanning är 
liksom konstens, livets, universums och relationens sanning av en annan art. 
Men sanningen är inte godtycklig. Den går att pröva ”på ett intersubjektivt 
sätt” (Sid. 116) WGJ behåller något av korrespondenstänkandet, men – sin 
vana trogen, så problematiserar han det och närmar sig K G Hammars sätt 
att, med Ricoeur, tala om Bibeln som poetisk sanning. (Eller om nu K G 
Hammar närmats sig WGJ, eller båda var för sig närmat sig en liknande 
ståndpunkt…) 
 
”Färdig.” WGJ följer den filosof som gav oss ordet postmodernitet, Lyotard, 
i förkastandet av både fullbordad metaberättelse och möjligheten av att göra 
sanningsanspråk. Han citerar gillande Lyotards tanke att tydliga 
sanningsanspråk i sig är en slags förtryck. Han menar David Tracy gör rätt i 
att till skillnad från Barth förespråka en oavslutad metod.1 
                                                 
1  Enligt Ola Sigurdsson i boken Ett djupare brus i tystnaden (Cordia, 2001) är Barth inte 
alls ”avslutad” i sin teologi, utan en förkämpe för samma slags inställning som WGJ. 
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Nyckelcitat 
 

”Snarare är kritisk teologi intresserad av att finna vägar att 
(1) tolka de mänskliga erfarenheter av Gud (2) där Gud 
beskrivs i termer av ursprung till och befordrare av en 
kosmisk ordning, karaktäriserad av kärleksbestämda 
relationer, rättvisa, fred, och (3) av glädje i att erkänna det 
som är annorlunda.” (Sid. 96, siffrorna är mitt tillägg.) 

 
I punkt ett sammanfattas teologins uppgift, i punkt två dess kontext och 
större uppdrag, att vara korrelativ, och i punkt tre dess postmoderna ansats, 
att betona Guds alteritet. 

Om Jayne Svenungssons (JS) ”Guds återkomst” 
JS går igenom framväxandet av postmodern filosofi och hur den påverkat 
teologin. Eftersom detta är en avhandling börjar hon noggrant med att 
diskutera begrepp och frågeställningar. 
 
Här finner man därför en utförligare diskussion av begreppet ”post-
modernitet” än hos WGJ. Hennes diskussion är också mer noggrann med att 
se vilka skillnader man kan återfinna mellan modernitetskritiker som 
Horkheimer, Adorno och von Wright, vars tänkande inte är fullfjädrat 
postmodernt, kontra Habermas, som värjer sig mot ordet och hellre vill 
kallas ”senmodern” och slutligen helt postmoderna filosofer med Lyotard 
och Foucault i spetsen. Man kan också säga att hon mer än WGJ (i dessa 
böcker) problematiserar begreppet, innan hon till sist väljer att bejaka det. 
 
I likhet med WGJ väljer hon att börja sin egentliga utläggning hos Nietzsche. 
Hans ”Gud är död” är i själva verket en så pass vittfamnande kritik av hela 
det moderna paradigmet att också dess kristendomskritik skjuts i sank. Ett 
tal om Gud som inte bygger på modernitetens grund går därför fritt från 
modernitetens kritik. Filosofer kan på nytt tala om Gud – så länge som de 
talar om Gud på ett nytt sätt. 
 
De om Gud talande filosoferna som JS sedan analyserar är först Martin 
Heidegger och Emmanuel Lévinas, vilka gestaltas som en slags förelöpare. 
Deras tal om Gud är ännu inte så tydligt som det kommer att bli hos Jean-
Luc Marion och Jacques Derrida. 
 
Vad Heidegger gör som förbindelselänk mellan Nietzsche och de 
sistnämnda är att han introducerar tanken på en Gud, bortom filosofins Gud. 
En Gud som inte inryms i den begreppsapparat som moderniteten ställt till 
buds. 
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Lévinas lyfter in i filosofin ett antal motiv från sin judiska miljö, och hans 
främsta bidrag är tanken på att allt måste baseras på en etik. Etiken görs till 
filosofins viktigaste beståndsdel och grund för allt annat. Lévinas är också 
den som först börjat tala om ”den andre” och därigenom skapar han det 
språk som blir själva grunden för teologi i postmodern anda. 
 
Men det är Derrida och Marion som är JS viktigaste exempel. Det är dessa 
filosofer som inte bara talar om Gud, utan uttrycker en bekännelse. Derridas 
bekännelse innebär ett bejakande av bönen, men en stor skepticism till 
organiserad kyrka. Marion blir på sätt och vis tydligare, då han dels 
bekänner sig i till en katolsk tro, dels för in betydelsen av ritualer, främst 
sakramenten. JS kallar rentav Marions gudsbegrepp för ”konservativt”. 
 
Detta till trots efterlyser JS en innehållslig substans i dessa filosofers 
gudsbegrepp. Hon hävdar att dessa postmoderna filosofers gudsbegrepp 
riskerar förlora ”Abrahams, Isaks och Jakobs Gud” ur sikte. Tron måste, 
enligt JS, leva i en kontext, i en social gemenskap, där den gestaltas i bön 
och liturgi. Min bedömning är att för den genomsnittlige aktive deltagaren i 
sådan kyrklig gemenskap skulle antagligen Marions resonemang om ”idol” 
kontra ”ikon” kännas väldigt abstrakt. 
 
En bisak i JS framställning som kan vara värd att notera som en skillnad 
mellan henne å ena sidan och WGJ och Serena Jones å andra, är att hon inte 
på samma sätt bejakar marxismen som hjälpredskap för teologin. 
 

Om Ola Sigurdssons (OS) Kärlekens Skillnad 
Det är att göra denna bok dålig rättvisa att bara låta den få några korta rader. 
Till sitt sakinnehåll är den nämligen fylligast av alla fyra. I sitt ösande ur 
historiska och samtida källor definitivt mest variationsrik. 
 
Denna bok kan sägas i någon mån vara en dogmatik, dock utan anspråk på 
att vara systematisk och heltäckande. Men OS värjer sig för sådana teologier. 
Några klassiska delar av den gängse systematiska teologin finns med och 
behandlas i var sitt kapitel. Inledningskapitlet kan ses som en parallell till 
moderns teologi prolegomena, fast det sker i form av en idéhistorisk 
utläggning. Noggrant väljer OS ut tankar från teologins och filosofins 
historia som skapar bilden av teologins inordning i det moderna 
tankesystemet som ett förfall och dess ingång i postmoderniteten som en 
befrielse, en slags reformation, en återgång till ursprunget. 
 
I likhet med WGJ är en mycket stor del av OS resonemang förlagt till den 
första trosartikeln. Ett kristet liv har mycket få specialdiscipliner. Områden 
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som betonats inom speciellt väckelserörelserna som viktiga delar av kristet 
liv, som personlig evangelisation, bruk av Andens gåvor, att göra insatser 
inom församlingens verksamhet eller det ekonomiska givandet till 
densamma är helt förbigångna. Frälsning ses som fullkomnad skapelse, 
snarare än befrielse från mörkrets rike. 
 
Jag nämner just dessa exempel eftersom OS skrev boken under sin tid som 
lärare på THS, en skola driven av två klassiska väckelsesamfund, och vars 
syfte åtminstone delvis är att utbilda pastorer för församlingstjänst. Det hade 
varit intressant att få en redogörelse också till vad slags värde OS ser i dessa 
traditionella kyrkliga dygder och hur han anser att de bör gestaltas. 
 
Det i boken som vunnits störst genomslag är resonemanget om ”partikulär 
universalism”. OS vill skapa en missionsteologi, eller rättare sagt, en 
religionsdialog, där respekt är något mer än tillerkännandet av den andres 
rättighet att få ”ha fel”, utan att för den skull hamna i ett pluralistiskt gungfly. 
Den kristna tron är inte nödvändigtvis sann i absolut mening – och kan inte 
påstå sig vara det i mötet med annan tro – men den är mer än bara en 
personlig åsikt. Den är vad som är given till Guds församling, och den är 
given på ett sådant sätt att församlingen inte kan förfoga över den hur som 
helst. För oss är den giltig. Den ställer krav på mig, men jag kan för den 
skull inte i dess namn ställa krav på någon av en annan tro. 

Om Serena Jones (SJ) ”Cartographies of Grace” 
Detta är utan tvekan den mest praktiska av de fyra böckerna, då SJ i sin 
pedagogik är oerhört noga med att anknyta till vardagliga exempel och hon 
ger flitiga glimtar av sina egna och medsystrars kamp. Bokens syfte är inte 
bara att förklara vad feminism och teologi är – och blir i mötet med 
varandra – utan att visa på hur detta möte är relevant och livspåverkande. 
 
SJ går dels igenom gängse feministisk terminologi, som frågan om vad som 
egentligen är ”kön” och hur det kan definieras essentialistiskt eller 
konstruktivistiskt, och frågan om vad som menas med ”förtryck” och hur det 
drabbar kvinnor av olika skäl. Hon ser på agentskapet och redogör för olika 
sätt att se på skillnaden mellan personlig skuld, kontra strukturell dominans. 
 
I mötet med dessa teorier hävdar SJ att kristen tro behöver formuleras på ett 
nytt sätt. Vi behöver rita om våra ”kartor”. SJ gör detta genom att först 
återberätta hur begrepp som synd, frälsning, helgelse och församling 
förkunnats inom den protestantiska traditionen. Sedan omformulerar hon 
dessa läror så att de skall fungera befriande för kvinnor. 
 
Hennes paradexempel är att synd inte kan ses enbart som högmod, då 
kvinnor oftast snarare har fragmenterade ”jag”, och inte behöver tryckas ned 



Göteborgs Universitet, religionsfakulteten 
RKL430 (återstående 5 poäng) 
Lars Gunther 
Lärare: Ola Sigurdsson 
Sidan 8 av 9 

än mer. I samband med detta vänder hon på ”nådens ordning” och menar att 
vi skall förkunna (vårt uppdaterade) helgelsebudskap först, så att kvinnan 
kan få sitt jag helt och friskt. Sedan förkunnar vi (vårt uppdaterade) 
omvändelsebudskap. 
 
I likhet med alla tre tidigare författare verkar inte SJ se människans skuld 
som en utanför henne själv placerad objektiv realitet. Frälsning som 
syndernas förlåtelse och rättfärdiggörelse enligt Luther (och Paulus) är inte 
en fråga i sig. Förkunnelsens uppgift är inte frälsning i klassisk mening, utan 
att kvinnor (och män) skall ”blomstra” (”the flourishing of women”). 

Dessa böckers betydelse och relevans 
Det postmoderna paradigmskiftet är en realitet. Exakt hur det kommer 
utvecklas och hur tänkandet ser ut om en generation vet vi ännu inte, men 
moderniteten i dess klassiska form kommer inte tillbaka. 
 
Samtidigt har världen bundits samman som aldrig förr. Globaliseringen är 
inte en valmöjlighet, utan ett faktum. Parallellt med denna globalisering har 
den kristna församlingens kärnområden förflyttats. Kristendomen har vuxit i 
Afrika och stora delar av Asien i en takt som är häpnadsväckande. 
 
Parallellt med rörelsen från gamla Europa till Afrika och Asien som kristen 
tros nya kärnområde så sker det en övergång från gamla traditionella kyrkor 
till nya. De typer av kristendom som vuxit är i första hand den pentekostala 
och den evangelikala. Det finns idag 400 miljoner pingstvänner och de är 
procentuellt sett överrepresenterade bland de fattiga, som i USA:s 
innerstäder, i tredje världen och i den underjordiska kyrkan i länder som 
Kina och Cuba – samtidigt som allt fler också når inflytelserika positioner i 
samhället. 
 
Dessa tre trender tror jag mer än något annat avgör framtiden för den teologi 
som presenterats i dessa böcker. På något vis måste all kristen tanke 
bearbeta postmoderniteten och en gångbar väg är naturligtvis att man 
huvudsakligen bejakar den. En annan väg är att man går in i konstruktiv 
dialog med den, som Lars Johansson i Sverige, eller Stanley J Grenz i USA 
gjort. En tredje väg är att blankt förneka att den har något värde och enbart 
studera den som en fiende eller för att förstå hur man skall kommunicera sitt 
budskap till den postmoderna människan. 
 
Utan tvekan har WGJ:s ankomst till Sverige inneburit ett förnyat mod och 
både JS och OS är teologer som vinner gensvar i Sveriges kulturliv. I det 
offentliga kulturella livet i väst kommer nog denna teologi ofta att få större 
utrymme. Man bör också ställa sig frågan i vad mån Anders Jeffner i 
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Sveriges andra ”tunga” teologiska säte, Uppsala, bidrar till denna utveckling, 
och vad som skiljer dagens Lunda- och Uppsalateologer åt. 
 
I den del av kristenheten som kommer vara dominerande över världen tror 
jag inte att denna teologi kommer att vinna samma gensvar. Men i Europas 
äldre protestantiska samfund kommer många nog att anamma den. 
 
Är det rent av så att WGJ, OS, JS och SJ representerar en teologi som 
är ”den andre” för pentekostaler och evangelikaler, den ”andre” som man 
definierar sig i motsats till? Och omvänt: Är pentekostaler och evangelikaler 
sådana ”andra” för de postmoderna teologerna? 
 
Skall jag sammanfatta dessa böckers betydelse så blir det dock med 
orden ”teologiskt självförtroende”. Alla fyra författarna verkar uppleva sig 
som delar av en teologisk rörelse som spelar roll. Ett sådant mod är i sig en 
kraft och kommer att innebära att böckernas tankar vinner genomslag. 


	PM om Jeanrond, Sigurdsson, Svenungsson och Jones
	Lästa böcker:
	Introduktion, med inledande jämförelse
	Om Werner G Jeanronds (WGJ) bok ”Guds närvaro”
	Postmoderniteten
	”Den andre” – relationen
	Mystiken
	Befrielse
	Tre saker teologin inte får vara
	Nyckelcitat

	Om Jayne Svenungssons (JS) ”Guds återkomst”
	Om Ola Sigurdssons (OS) Kärlekens Skillnad
	Om Serena Jones (SJ) ”Cartographies of Grace”
	Dessa böckers betydelse och relevans


