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Abstract 
Denna studie är en undersökning av språket kring kön, kropp och kvinnlighet inom samtida 

svensk gudinnereligiositet, samt en diskussion av förhållandet mellan detta språk och feminis-

tiska respektive patriarkala föreställningar och värderingar. Undersökningen bygger på samtal 

kring symbolen ”Gudinnan” med utövare av gudinnereligiositet. I min studie sätter jag in de 

analyser som växer fram i samtalen i en större gudinnereligiös och feministisk kontext, samt 

ställer dem i relation till en nyare, för ämnet relativt oprövad feministisk teori: Donna Hara-

ways poststrukturalistiska, kroppsmaterialistiska feminism.       

      I studien framkommer det att det gudinnereligiösa språket i hög utsträckning handlar om 

att benämna sina egna upplevelser, snarare än att uttala sig generellt och objektivt, vilket leder 

till att en mångfald av perspektiv på Gudinnan, kön, kropp och kvinnlighet framträder paral-

lellt. Samtidigt framkommer dock ett antal perspektiv på Gudinnan, kön, kropp och kvinnlig-

het som tenderar att bli normativa inom gudinnereligiositeten, vilket till stor del tycks bero på 

den normativa effekt som skrivet material från traditioner som wicca, new age, jungiansk teo-

ri, samt amerikansk feministisk wicca har. Dessa normativa perspektiv tycks innefatta både 

berättelser som kan betraktas som problematiska, och berättelser som kan betraktas som femi-

nistiskt kraftfulla, men utifrån Haraways teorier är det alltid att betrakta som problematiskt 

när vissa berättelser etablerar sig som normativa och entydiga. Sammantaget framstår det där-

för i denna studie som att gudinnereligiositetens kanske allra främsta feministiska utmaning är 

att producera en mångfald berättelser, bilder och förklaringsmodeller om gudinnor, kön, 

kropp och kvinnlighet, och att ge utrymme för motsägelser, motsättningar och dissensus. Sna-

rare än att betrakta den feministiska religiositeten som ett religiöst alternativ med alternativa 

svar och lösningar, skulle man kunna se den som ett kritiskt perspektiv, vars uppgift är att 

ständigt problematisera de försök till svar och lösningar som presenteras, och göra uppror mot 

alla tendenser till normer och entydighet – vare sig de kommer utifrån från patriarkala idétra-

ditioner, eller inifrån rörelsen själv. 

 

 

Nyckelord: Gudinnan, gudinnor, nyhedendom, kvinnlighet, kropp, kön, feminism,  

kroppsmaterialism, queerteori, poststrukturalism, cyborgfeminism, Haraway 
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1. Inledning 

När jag var femton år gjorde jag under en bildlektion en teckning föreställande den grekiska 

gudinnan Artemis. Jag ritade henne rak och stolt med allvarlig, obeveklig min, och med ett 

spjut i sin ena hand. Artemis är jaktens gudinna, en kvinnlig gestalt fylld av styrka, snabbhet 

och smidighet; en mästarinna på sina vapen, som samtidigt bara använder dem för den nöd-

vändiga jakten på föda, och för självförsvar. I Artemis andra hand ritade jag en kvist av gråbo. 

Hon hör nämligen skogen till, och hon bär på stora kunskaper om den – dess hemligheter, 

magi och läkande förmågor. Det är i skogen hon är hemma, och det är skogens invånare – 

hjortarna, björnarna, vildsvinen och fåglarna – som är hennes närmsta förtrogna. Artemis kal-

las ”Jungfrugudinnan”, och jag ritade henne ung, precis som jag själv var när jag tecknade 

bilden. Tvärt emot den gängse uppfattningen om jungfrulighet handlar den i Artemis fall inte 

om asexualitet, utan om att vara fri och obunden och att därmed ha makt över sexualiteten. På 

samma gång som Artemis är Jungfrugudinnan, är hon nämligen barnafödandets gudinna.  

      Jag var en femtonårig stockholmstjej som satt och ritade en bild föreställande en mångtu-

senårig jaktgudinna, och jag minns så väl hur det fyllde mig med styrka och mening att göra 

det. Jag pratade inte med någon om det, och förstod egentligen inte själv varför jag kände som 

jag gjorde. Att Artemis var mer för mig än bara en bild av en bortglömd gudinna var min 

hemlighet, och så förblev det tills jag långt senare av en händelse kom att läsa Starhawks The 

Spiral Dance – A Rebirth of the Ancient Religion of the Great Goddess (1979) – en ameri-

kansk bok med en hel del år på nacken, som visade sig vara en klassiker inom ekofeminism 

och det som brukar benämnas ”Goddess movement”, ”feminist witchcraft” eller ”feminist 

wicca”. Den religiositet som Starhawk beskrev var kittlande lik mitt eget intuitiva sätt att 

närma mig gudinnorna, utifrån ett behov av ett språk om den mystika sidan av verkligheten 

som inte alienerade eller undertryckte kvinnor, och som inte såg det kroppsliga och jordiska 

som ont, utan tvärt om stärkte människor i sina kroppsliga identiteter och i upplevelsen av 

samband med Jorden och alla dess väsen. Sökandet efter detta språk driver mig ännu, och det 

är en viktig anledning till att jag idag aktivt utövar en religiositet i spåren av just den rörelse 

som Starhawk representerar. Jag har, symptomatiskt nog, inget ord på min religiositet. När jag 

pratar med utomstående kallar jag det nyhedendom, natur- och gudinnereligiositet, eller att 

jag gör ”shaman- och häxgrejer”, beroende på vad jag tror att de behöver höra för ord för att 

förstå.  

      Men sökandet efter detta språk driver mig inte bara att utöva gudinnereligiositet (som jag 

väljer att kalla det i den här uppsatsen, för att det pekar på en del av det hela som är särskilt 

relevant i detta sammanhang), utan i minst lika hög grad att kritiskt analysera densamma. Om 
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man som gudinnerörelsen har ambitioner att skapa ett verkligt alternativt sätt att förhålla sig 

till kroppslig identitet och till världen, och inte bara tillhandahålla ett språk som på ytan tycks 

vara någonting annorlunda, ser jag en fara i att bli alltför bekväm i sina antaganden och analy-

ser. Som jag ser det räcker det inte att bara kritiskt granska omvärldens språk om kvinnlighet, 

kön och kropp – den kritiska blicken måste i lika hög grad vändas mot det egna språket. Ty-

värr är det tveksamt i vilken mån gudinnereligiositeten lyckats med detta. Skarp kritik har rik-

tats mot ekofeministiska gudinnereligiösa teologer från den feministiska huvudfårans kon-

struktionistiskt inriktade teoretiker, vilka pekat på att stora delar av gudinnereligiositetens 

språk riskerar att reproducera just den patriarkala världsbild som den strävar efter att upplösa. 

      Denna uppsats är för mig en del i mitt sökande efter ett alternativt språk kring kropp och 

kön. Jag vill undersöka på vilka sätt gudinnereligiositetens befintliga språk kan sägas utgöra 

ett sådant, men jag vill också kritiskt undersöka på vilka sätt det kan sägas reproducera ett tra-

ditionellt, patriarkalt språk. Min avsikt är inte att ta parti i det som bitvis kan uppfattas som en 

konflikt mellan gudinnereligiositet och konstruktionistisk feminism. Jag uppfattar mig själv 

som sympatiserande i lika hög grad med båda dessa rörelser, och ser friktionsytorna mellan de 

två snarare som en hälsosam kur mot teoretisk stagnation än som ett problem.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera den samtida svenska gudinnereligiositetens språk 

kring kropp, kön och kvinnlighet, och studera på vilka sätt detta kan sägas utgöra ett feminis-

tiskt, alternativt förhållningssätt, och på vilka sätt det kan sägas reproducera patriarkala före-

ställningar och värderingar. Jag avser avgränsa min studie till gudinnereligiositetens centrala 

symbol, ”Gudinnan”, och analysera hur det språk som används om denna symbol relaterar till 

feministiska respektive patriarkala föreställningar och värderingar om kropp, kön, och kvinn-

lighet. 

      För att tydliggöra syftet med min uppsats sammanfattar och preciserar jag det i följande 

forskningsfrågor:  

 

1. Vilka betydelser om kön, kropp och kvinnlighet omfattar symbolen ”Gudinnan” inom sam-

tida svensk gudinnereligiositet? 

 

2. I vilket förhållande står dessa betydelser till patriarkala respektive feministiska föreställ-

ningar och värderingar om kropp, kön och kvinnlighet? 
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1.2 Tidigare forskning 

Feministisk forskning kring gudinnereligiositetens ”Gudinna” tenderar att dra åt två olika håll. 

Å ena sidan finns det forskare som visat att Gudinnan har subversiv, feministisk potential, och 

dessa rör sig ofta inom de teoretiska inriktningar som brukar benämnas gynocentrism och 

ekofeminism. Inom gynocentrismen menar man att om man påstår att vi människor formas av 

våra erfarenheter, måste även kroppsliga erfarenheter i någon mån sägas forma oss. Man pe-

kar vidare på att det finns vissa kroppsliga funktioner som är gemensamma endast för kvin-

nor, och att dessa specifikt kvinnliga kroppsliga erfarenheter därmed innebär att det även mås-

te finnas specifikt kvinnliga sätt att tänka och vara.
1
 Den patriarkala världsbilden definieras 

inom denna förklaringsmodell som en världsbild baserad på manliga erfarenheter, och tanken 

är att en jämlik värld även måste ge plats åt samhällsstrukturer baserade på kvinnliga erfaren-

heter – något som inom denna feministiska inriktning ofta är synonymt med moderskapet.
2
  

      Den ekofeministiska analysen går ut på att det patriarkala samhällets själva grundkärna är 

en dikotomisk, dualistisk världssyn; världen kategoriseras i motsatser, där den ena polen upp-

höjs och görs till subjekt, medan den andra nedvärderas, och görs till objekt – det Andra. På 

den negativt laddade polen finns just kvinnlighet, men även en mängd andra kategorier som 

står som motsatser till det som det patriarkala samhället värderar, som till exempel kroppslig-

het och natur. Till skillnad från gynocentrismen ser man inom ekofeminismen alltså den diko-

tomiska kategoriseringen av män och kvinnor som en i första hand historisk konstruktion, 

vars främsta funktion är att upprätthålla en maktordning.
3
  

      Men det finns också tydliga beröringspunkter mellan gynocentrismen och ekofeminismen. 

I strävan efter en annorlunda världsordning söker man både inom ekofeminismen och gyno-

centrismen efter förebilder i historien, i samhällen och kulturer som haft en annorlunda in-

ställning till kvinnor och till natur. Liksom gynocentriker framhåller ekofeminister ofta kultu-

rer baserade på kvinnors erfarenheter som exempel på sådana alternativa samhällsstrukturer.
4
 

Inom båda teorierna identifierar man kristendomen som en av de historiskt sett främsta bärar-

na och förmedlarna av den patriarkala världsbilden, och frågan om religion betraktas därför 

inom dessa feministiska teorier som i allra högsta grad relevant för frågan om en alternativ 

                                                 
1
 Charlene Spretnak. 1982. “Introduction” I Spretnak, Charlene (red.) The Politics of Women’s Spirituality. Es-

says by Founding Mothers of the Movement. New York: Anchor Books. S. Xix 
2
 Carol P. Christ & Judith Plaskow. 1979. “Introduction: Womanspirit Rising” i Christ, Carol P. & Plaskow, Ju-

dith. (red.) Womanspirit Rising. A Feminist Reader in Religion. San Francisco: Harper. S. 8 
3
 Lotta Hedström. 2007. Introduktion till ekofeminism. Stockholm: Stiftelsen Cogito. S. 9 

4
 Hedström 2007 S. 10ff 
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världsordning.
5
 Många gynocentriska och ekofeministiska företrädare har sett Gudinnan som 

den yttersta symbolen för denna annorlunda världsordning. 

      Den kanske allra mest framträdande företrädaren för detta perspektiv är religionsvetaren 

Carol P. Christ, som i sin analys av gudinnereligiositeten utgår från Clifford Geertz teori om 

hur religion fungerar. Enligt Geertz laddas symboler med olika meningar i olika kulturella 

sammanhang och därigenom skapas i olika samhällen en mängd olika meningsskapande sym-

bolsystem. Religioner är ett exempel på sådana meningsskapande symbolsystem som betrak-

tas som särskilt betydelsefulla genom att de ”act to produce powerful, pervasive, and long-

lasting moods and motivations”.
6
 Att religioner skapar “moods” syftar på hur de skapar attity-

der på psykologisk nivå hos människor, och “motivations” betecknar sociala och politiska 

följder av dessa attityder. Utifrån denna teori kan man alltså säga att de meningar om ”kvinn-

ligt” och ”manligt” man laddar religiösa symboler med, producerar djupgående attityder till 

dessa begrepp, vilket i sin tur har mycket stor inverkan på sociopolitiska strukturer i samhäl-

let. Christ drar utifrån Geertz teori slutsatsen att det inte räcker att förkasta det rådande reli-

giösa symbolsystemet om man vill upplösa de patriarkala värderingarna och samhällsstruktu-

rerna. Religion är, som Geertz så tydligt pekar på, ett av de allra mest kraftfulla symbolsystem 

ett samhälle har – det tillhandahåller symboler som rör centrala företeelser i människors liv 

som födelse, död och sexualitet, och hanterar några av de svåraste och viktigaste frågor män-

niskor ställs inför, som frågor om ondska och lidande. Även djupt sekulariserade människor 

finner sig ofta i kontakt med religion i just de stunder i livet då dessa företeelser och frågor 

blir aktuella. Att frångå det rådande religiösa symbolsystemet är därmed egentigen bara möj-

ligt om det ersätts med ett annat. Christ ser gudinnereligiositeten och Gudinnan som ett med-

vetet försök att skapa just ett sådant alternativ till patriarkala religiösa symbolsystem.
7
  

      Å andra sidan finns det en rad forskare som utifrån ett feministiskt perspektiv istället stäl-

ler sig kritiska till gudinnereligiositeten och symbolen ”Gudinnan”. Den helt klart domineran-

de teoretiska feministiska inriktningen under 1900-talet har varit konstruktionismen, ett kri-

tiskt perspektiv som – i direkt motsats till gynocentrismen – fokuserar på att ifrågasätta socia-

la företeelsers naturlighet eller oundviklighet.
8
 Den kanske allra mest kända representanten 

för detta perspektiv är Simone de Beauvoir, som sammanfattar det konstruktionistiska per-

                                                 
5
 Rosemary Radford Ruether. 1992. Gaia & God: An Ecofeminist Theology of Earth Healing. New York: Harper 

Collins. S. 122ff 
6
 Daniel L. Pals. 1996. Seven Theories of Religion. Oxford: Oxford University. S. 270 

7
 Carol P. Christ. 1979. “Why Women Need the Goddess: Phenomenological, Psychological, and Political Ref-

lections” i Christ, Carol P. & Plaskow, Judith. (red.) Womanspirit Rising. A Feminist Reader in Religion. San 

Francisco: Harper. S. 275 
8
 www.ne.se sökord: Konstruktionism 

http://www.ne.se/
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spektivet på kvinnlighet i det odödliga citatet: ”Man föds inte till kvinna, man blir det”.
9
 Istäl-

let för att som, inom det historiskt sett dominerande tankesättet, se det biologiska könet som 

determinerande för en individs möjligheter och identitet, ser man här det biologiska könet och 

kroppen som möjlig att ladda med vilken mening som helst. Den patriarkala världsbilden be-

traktas utifrån detta perspektiv som grundad inte bara på idén om rangordning mellan könen, 

utan man ser även själva isärhållningen däremellan som helt fundamental i upprätthållandet 

av det ojämlika systemet mellan män och kvinnor. Kvinnors frihet definieras därmed som fri-

het från föreställningar om vad kvinnokroppen skulle medföra för specifika mentala och soci-

ala egenskaper och möjligheter.
10

 Genom att – som inom gynocentrismen och ekofeminismen 

– sätta fokus på kvinnors särart, menar konstruktionister att man låser fast idén om kvinnlig-

het, och därmed återigen fråntar kvinnor friheten att välja sina liv och att definiera sig själva.
11

  

      Utifrån detta teoretiska resonemang ställer sig antropologen Rosalind Shaw kritisk till gu-

dinnereligiositeten, eftersom idén om en enda, universell Gudinna, reproducerar en statisk idé 

om kvinnlighet, och gör de egenskaper som tillskrivs Gudinnan till normativa för vad som 

betraktas som önskvärd kvinnlighet.
12

 Särskild kritik har riktats mot sättet på vilket reproduk-

tiva kroppsliga processer upphöjs till själva definitionen av kvinnlighet, eftersom man därige-

nom riskerar att reproducera en patriarkal norm om kvinnlighet som liktydigt med mo-

derskap.
13

 Den kristna teologen Rosemary Radford Ruether pekar vidare på att i strävan att 

genom Gudinnan sammanföra och uppvärdera det historiskt Andra – kvinnlighet, natur, och 

kroppslighet – bidrar man bara till att ytterligare cementera idén om att dessa kategorier är 

deterministiskt bundna till varandra.
14

 

      Kritik har dock riktats tillbaka mot konstruktionismen från gynocentriskt håll för sättet 

man gör kroppen till ett viljelöst, tomt skal. Man menar att det just är genom förnekandet, 

osynliggörandet och nedvärderandet av de för kvinnor specifika kroppsliga processerna som 

det patriarkala förtrycket verkar. Ekofeminister har dessutom visat på att objektifieringen av 

natur och kropp utgör själva grunden för det patriarkala samhällets rovdrift på naturen.
15

 

                                                 
9
 Nina Lykke. 2009. Genusforskning – en guide till feministisk teori, metodologi och skrift. Stockholm: Liber S. 

68 
10

 Yvonne Hirdman. ”Genussystemet: Reflexioner kring kvinnors sociala underordning”. Kvinnovetenskaplig 

tidskrift årg. 9, nr 3, (1988) s. 12 
11

 Hedström 2007 S. 21 
12

 Rosalind Shaw. 1995. “Feminist Anthropology and the Gendering of Religious Studies”. I King, Ursula (red.) 

Religion and gender. Oxford: Blackwell. 
13

 Hedström 2007 S. 21 
14

 Rosemary Radford Ruether. 1980. “Goddesses and Witches: Liberation and Countercultural Feminism”. I 

Christian Century. 
15

 Christ & Plaskow 1979 S. 8 
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      1995 publicerade Petra Junus avhandlingen Den levande gudinnan, om den tidens samtida 

svenska gudinnereligiositet. Fokus i studien ligger på att utreda vilka psykologiska funktioner 

symbolen Gudinnan har för de kvinnor Junus intervjuar, och även om feministiska teorier till 

viss del används i detta utredande ligger det utanför studiens ramar att analysera i vilken mån 

dessa psykologiska funktioner kan sägas ha subversiv, feministisk kraft eller inte. Utifrån Ju-

nus resultat kan man ändå se vissa tendenser i frågan om den feministiska potentialen hos den 

tidens svenska gudinnereligiositet. Å ena sidan visar Junus undersökning, precis som Christs 

forskning, att gudinnereligiositeten har subversiv potential genom att den ger tillgång till ett 

religöst språk som inte osynliggör eller nedvärderar kvinnor. Å andra sidan visar den på just 

de problem Radford Ruether och Shaw framhåller med gudinnereligiositetens sätt att ladda 

symbolen ”Gudinnan” med mening; den könsförståelse som framträder inom gudinnereligio-

siteten i Junus studie är starkt dikotomisk, vilket innebär att det finns en fixerad och norme-

rande föreställning om kvinnlighet.
16

 

      De problem som den tidigare feministiska forskningen kring gudinnereligiositeten och 

Gudinnan efterlämnar handlar om hur man kan sätta fokus på den könade kroppen, samt 

kroppslighetens nödvändighet och fakticitet, utan att bli könskonservativ och biologiskt de-

terministisk, eller göra avkall på konstruktionismens insikter.
17

 Detta är just den frågeställning 

som den senast uppståndna feministiska idéströmningen, den tredje vågens feminism, ägnar 

sig åt, men trots det är den tredje vågens feministiska teorier i stort sett helt oprövade i studier 

av gudinnereligiositeten och Gudinnan. För att komma vidare ur det som bitvis framstår som 

låsta positioner i konflikten mellan gudinnereligiositetens gynocentriska och ekofeministiska 

analyser, och den feministiska huvudfårans konstruktionism, ser jag det därför som fruktbart 

att i denna studie utgå från denna nyare, för ämnet mer oprövade teoretiska inriktning.  

      

 

1.3 Teori 

Vetenskapshistorikern Donna Haraway är ett av de främsta namnen inom den tredje vågens 

feminism, och jag har valt att uteslutande utgå från hennes teorier, då de i hög utsträckning 

berör frågor som är relevanta för min studie.  

      En av Haraways grundläggande ståndpunkter är att vi aldrig kan förhålla oss objektivt, 

transcenderat eller okroppsligt till verkligheten; vi möter alltid verkligen ur den specifika po-

sition vi befinner oss i, och det finns därmed inte en enda sanning att upptäcka ”där ute”, utan 
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en myriad olika sanningar som framträder beroende på vilken position som intas. Den subjek-

tiva, kroppsliga, position man möter världen ifrån kallar Haraway för ”situering”, och det är 

enligt henne genom osynliggörandet av situeringen som vissa perspektiv och sanningar blir 

privilegierade – exempelvis den patriarkala. Det feministiska projektet, menar Haraway, bör 

därför sträva efter motsatsen – att ständigt synliggöra alla ”annorlundaheter” och myriaden av 

positioner som dessa utgör.
18

  

      En grundförutsättning för idén om situering är att vi som människor alltid är situerade i en 

kroppslig verklighet. En del av synliggörandet av de olika positionerna innebär därför att syn-

ligöra kroppsliga annorlundaheter – som exempelvis kön. Men Haraways syn på kropp, natur 

och biologi skiljer sig radikalt från den gängse uppfattningen; hon menar att eftersom vi inte 

har objektiv tillgång till verkligheten måste vi inse att vårt sätt att kategorisera världen utifrån 

kropp/själ, natur/kultur, djur/människor, innanför/utanför, objekt/subjekt, är godtyckliga 

språkliga konstruktioner. Att dessa gränsdragningar har kommit att normaliseras och därmed 

uppfattas som absoluta beror på att sättet på vilket verkligheten kategoriseras har politiska 

implikationer, och att vissa kategoriseringar gynnar vissa världsbilder och ideologier.
19

 Detta 

synsätt på relationen mellan språk, makt och verklighet utgår från poststrukturalistisk teori. 

Inom denna anser man att vi inte har tillträde till verkligheten annat än genom språkliga repre-

sentationer. Representationerna är dock inte direkta avspeglingar av verkligheten – tvärt om 

anses språket skapa verkligheten, samtidigt som det representerar den.
 
Genom språkliga och 

sociala handlingar förhandlar och kämpar vi om vilka representationer som ska få status av 

”sanning” och ”verklighet”, och vilka representationer som går segrande ur denna kamp är 

ytterst en fråga om makt.
20

  

      Att några absoluta gränser inte kan sägas ha objektiv existens medför viktiga implikatio-

ner för synen på kropp och kön. För det första upplöses härigenom idén om det avgränsade 

subjektet, och människokroppen kan därför inte längre ses som en enhetlig, tydligt avgränsad 

entitet. Den kroppsliga situeringen kan därför långt ifrån bara betraktas i så enkla termer som 

”man” eller ”kvinna”; kön kan bara betraktas som en del av den kroppsliga situeringen – en 

del vars mångfald dessutom inte låter sig beskrivas i dikotomiska termer.
21

 För det andra in-

nebär upplösningen av gränser att naturen, det kroppsliga och det materiella inte längre kan 

betraktas som viljelösa, statiska objekt, utan måste betraktas som innehavande agens. Men 

detta innebär inte, menar Haraway, att man helt enkelt kan börja betrakta naturen som ett sub-
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jektivt ”du”, eller kanske specifikt ett ”hon”. Naturen är vare sig han, hon, den, det, ni eller du 

i förhållande till ”oss”. Det subjektiva och det objektiva, och alla begrepp därikring, är bara 

politiska redskap.
22

  

      Förutom att Haraways teorier har tydliga rötter i poststrukturlistisk teori, finns det som 

synes uppenbara kopplingar till ekofeministisk teori, vilket hon även själv uttryckligen påpe-

kat. För det första har Haraway liksom ekofeminismen ett perspektiv på kropp och natur som 

innehavande agens. Skillnaden mellan Haraways perspektiv och ekofeminismen ligger i att 

medan detta synsätt hos ekofeminismen tenderar att bli biologiskt deterministiskt, gör Hara-

ways poststrukturalistiska perspektiv relationen mellan naturens och kroppens agens och den 

mening den laddas med betydligt mer komplex. För det andra finns det stora skillnader mellan 

ekofeminismens och Haraways sätt att gå till väga i sökandet efter figurer och modeller för en 

postpatriarkal identitet. Inom ekofeminismen har man i första hand sökt efter historiska mo-

deller i kvinnocentrerade samhällen, och liksom inom gynocentrismen har modern ofta setts 

som den främsta symbolen för detta samhälle, något som Haraway ställer sig kritisk till:  

”Det finns associationsrika figurer för feministiska visualiseringar av världen som slagfärdig 

aktör. Vi behöver inte falla in i en vädjan till en ursprunglig moder som gör motstånd mot att 

bli en resurs.”
23

 De positioner Haraway menar att en feministisk strävan bör riktas mot be-

skriver hon nämligen som de positioner som intas av ”dem som vägrar ta på sig vare sig ’ja-

gets’ eller ’den andres’ mask, vilka erbjuds av de dominerande berättelserna om identitet”, det 

vill säga positioner som problematiserar och upplöser gränserna mellan dikotomiska kategori-

er som objekt/subjekt, kropp/själ, natur/kultur, djur/människor och innanför/utanför. Haraway 

benämner dessa gränsöverskridande positioner – med ett begrepp från den feministiska teori-

etikern Trinh T. Minh-ha – som olämpliga/obestämda andra (inappropriate/d others).
24

   

      För att kunna inta positioner som olämpliga/obestämda andra pekar Haraway på fantasi, 

fiktion och mytologi som kraftfulla verktyg, eftersom dessa ger tillgång till andra möjliga er-

farenheter än de egna.
25

 Haraways mest välkända exempel på en fiktiv figur som skulle kunna 

utgöra en modell för identiteterna som olämpliga/obestämda andra är cyborgen, som upplöser 

gränserna mellan idéer om natur, maskin och människa, samt om gränser mellan det skapade 

och den skapande. Men hon ger även andra exempel på modeller för olämpliga/obestämda 

andra, och här spelar religion och mytologi en framträdande roll. Coyote, en trickstergestalt 

hos flera nordamerikanska folk, är en figur Haraway ständigt återkommer till. Ytterligare ge-
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stalter hon nämner är chimeran (en mytologisk varelse som är en blandning av olika sorters 

djur) och monstret, som båda utmärks av sin gränsöverskridande natur. I sökandet efter mo-

deller och figurer för identiteter som olämpliga/obestämda andra påpekar Haraway att efter-

som feminismens grundläggande projekt måste vara att underminera alla former av privilegie-

rade och normerande berättelser och perspektiv på världen, måste även feminismen i sina 

egna förklaringsmodeller sträva bort ifrån enhetliga och hela lösningar och konstruktioner. I 

skapandet av identiteter som olämpliga/obestämda andra bör man därmed sträva efter en 

språklig mångfald.
26

 

      Det finns, passande nog, ingen entydig benämning av Haraways teorier, eller ens av hela 

den feministiska skola hon är en del av – den brukar omnämnas som allt från poststrukturalis-

tisk feminism och kroppsmaterialism, till cyborgfeminism och queerteori. Att i denna uppsats 

välja en av dessa benämningar skulle kunna underlätta läsningen genom att det skulle skapa 

entydighet, men eftersom det samtidigt skulle dölja just den mångsidighet i Haraways teorier 

som jag uppfattar gör dem så vitala, väljer jag att inte göra det.  

 

 

1.4 Metod 

Att det feministiska perspektivet är inbyggt i själva syftet med denna uppsats kan utifrån ett 

traditionellt perspektiv på vetenskaplig kunskapsproduktion ses som problematiskt. Denna 

problematik förstärks ytterligare av att jag, forskaren, avslöjat mig som varande långt ifrån 

objektiv i förhållande till det jag studerar. Ur feministiskt perspektiv kan dock själva idén om 

objektivitet och neutralitet betraktas som problematisk, för genom anspråket på att producera 

objektiv sanning sitter forskaren på den kanske allra yttersta makten – makten att definiera 

verkligheten. Donna Haraway kallar detta fenomen ”gudstricket”. Förutsättningen för att 

gudstricket ska fungera är att forskaren framstår som avskiljd från det denne studerar – som 

en upphöjd, fjärran och objektiv observatör. Men forskaren är alltid en individ som ingår i en 

kontext, och därmed förhåller sig till det studerade från en viss kontextuell position. Att, som 

genom gudstricket, upphöja ett av alla möjliga perspektiv på verkligheten till det ”sanna”, är 

bara att osynliggöra det faktum att ett visst perspektiv på verkligheten är det privilegierade.
27

  

      Att påstå att det inte finns en objektivt beskrivbar verklighet är inte detsamma som att 

säga att den ena beskrivningen av verkligheten är lika god som den andra. Tvärt om – hur 

man beskriver verkligheten påverkar hur människor kommer uppfatta den och handla i den, 
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och att producera kunskap är alltså inte – som man ofta sett det – bara att avbilda verklighe-

ten, utan även i viss mån att skapa verkligheten. All forskning kan därmed betraktas som poli-

tisk, och det som traditionellt uppfattats som neutral och objektiv forskning har bara varit 

osynliggjorda privilegierade perspektiv – exempelvis patriarkala och koloniala. Forskaren be-

höver vara medveten om detta och därigenom ta etiskt och politiskt ansvar för den verklighet 

denne är med och skapar. Att uttalat inta ett feministiskt perspektiv i sin forskning är därmed 

inte mer politiskt än något annat perspektiv – det är bara ett synliggörande av och ansvarsta-

gande för det. Att som forskare synliggöra och ta ansvar för sitt perspektiv, och de politiska 

motiv detta implicerar, kallas – återigen med Haraways ord – för att ”situera sig”, och jag 

strävar genom hela studien efter att göra det.
28

 

      Insikten om att inga handlingar i kunskapsproduktionen är neutrala, utan att varje val man 

som forskare gör påverkar vilket perspektiv på verkligheten som kommer framträda, gör re-

flektioner över valet av metod särskilt viktiga. För mig har frågan i första hand gällt hur jag 

kan balansera viljan att faktiskt svara på mina forskningsfrågor, med en strävan efter att und-

vika att producera en monolitisk ”sanning”. Ett sätt att komma ifrån gudstrickets skenbart all-

vetande och objektiva position är att tillskriva de studerade objekten agens, och att istället för 

att se sig själv som forskare som den enda som har möjlighet att analysera och producera kun-

skap, ge plats åt andra röster. Man talar om att som feministisk forskare sträva efter att skapa 

en mångstämmig text, istället för den traditionella vetenskapens enstämmiga.
29

 Utifrån detta 

perspektiv har jag valt att bygga min studie på organiserade samtal med utövare av gudinnere-

ligion. 

      Lika lite som det går att producera objektiv kunskap om verkligheten, går det att produce-

ra allomfattande, universellt generaliserbar kunskap. Eftersom det är praktiskt omöjligt för en 

forskare att undersöka varje existerande aspekt av det undersökta området, blir ett framstäl-

lande en studie som universellt generaliserbar återigen bara ett sätt att privilegiera ett visst 

perspektiv framför andra möjliga. Det resultat jag kommer fram till i denna studie bygger på 

samtalen med just de specifika gudinnereligiösa personer jag valt att tala med, och det bör inte 

ses som representativt eller generaliserbart för hela den svenska gudinnereligiositeten. Antalet 

samtalsdeltagare begränsas dessutom av studiens omfång, och en mängd perspektiv kommer 

därför helt att förbises.  

      Samtalen har byggts upp runt öppna frågor kring begreppen Gudinna och gudinnor, kön, 

kropp och kvinnlighet, och jag har i så hög utsträckning som möjligt försökt låta diskussio-
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nerna löpa naturligt, formulera följdfrågor utifrån de ämnen som kommit upp, och anpassat 

ordningen på mina förberedda frågor utifrån de riktningar samtalen tagit. Eftersom jag valt att 

se det som att analysen inte bara är någonting jag gör efter samtalen, utan som något som bör-

jar ske redan under samtalen i dialog med samtalsdeltagarna, har jag utifrån de riktningar 

samtalen tagit även lyft in de olika problem som de ovan beskrivna feministiska teorierna 

formulerar.   

      I samtalens upplägg har jag strävat efter att utjämna avståndet mellan mig som forskare 

och samtalsdeltagarna, och det finns flera sätt på vilka man som forskare kan arbeta med det-

ta. Istället för den klassiska fråga-svartekniken kan man exempelvis strukturera samtalet som 

en dialog eller diskussion. Därigenom kan man försöka åstadkomma ett mer jämlikt samtal, 

och inte ställa sina analyser över samtalsdeltagarnas, utan ta deras egna tolkningar på allvar.
30

 

För att en sann dialog ska vara möjlig måste man som forskare dessutom öppet avslöja sin 

egen position för samtalsdeltagarna, och inte bara vara den som ställer frågor utan även vara 

beredd att själv svara.
31

 Men även om man som forskare aktivt försöker minska avståndet till 

det studerade, kommer man inta en maktposition genom att man är den som leder samtalet 

och styr riktningen det tar. Denna styrning påverkar studiens resultat, och detta fenomen är 

just ett exempel på att man som forskare inte bara objektivt avbildar den kultur man undersö-

ker, utan även själv är delaktig i att ”skapa” den. Ett sätt att belysa denna dynamik är att inte 

bara återge samtalsdeltagarnas svar, utan även återge själva dialogen.
32

 I återgivningen av 

samtalen har jag strävat efter att göra detta, men denna strävan har bitvis fått stå tillbaka på 

grund av utrymmesskäl. 

      I min analys av materialet har jag stävat efter att betrakta samtalsdeltagarna som subjekt 

med agens, och därmed inte bara göra deras uttalanden till föremål för min analys, utan även 

se dem som analyserande subjekt. På så vis kan man betrakta dem mer som medforskare än 

analysobjekt. Detta förhållningssätt innebär i praktiken att samtalsdeltagarnas egna röster får 

ett större utrymme i texten än vad vissa läsare kanske är vana vid. I analysen har jag utgått 

från de två huvudsakliga frågeställningar jag formulerat i avsnitt 1.1. Den första frågan, om 

vilka betydelser om kön, kropp och kvinnlighet som symbolen ”Gudinnan” inom samtida 

svensk gudinnereligiositet omfattar, uppmanar till en deskriptiv analys. Jag har här sett det 

som min uppgift som forskare att tematiskt strukturera de olika uttalanden som samtalsdelta-

garna gjort, för att skapa en övergripande bild av både vilka meningar som är gemensamma 
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för samtalsdeltagarna, och vilka meningar det finns en oenighet eller ambivalens kring. Detta 

sammanställande av enighet och oenighet försätter mig som forskare i en uppenbar maktposi-

tion genom att det ger mig ett omnipotent tolkningsföreträde. Om jag hade genomfört samta-

len i grupp hade gruppen gemensamt kunnat peka ut dessa områden, och en högre grad av 

mångstämmighet hade därmed kunnat uppnås, och samtalsdeltagarna hade getts en högre grad 

av agens. Detta var dock tyvärr inte praktiskt möjligt inom studiens tidsram.  

      Den andra delen av analysen utgår från den andra frågeställningen, om förhållandet mel-

lan dessa betydelser och patriarkala respektive feministiska föreställningar och värderingar 

om kropp, kön och kvinnlighet. Denna del av analysen handlar därmed om att analysera de 

betydelser som framkommit i analysens första del utifrån Haraways feministiska teori. Det är 

i denna del som jag verkligen ser min roll som forskare som betydelsefull; medan samtalsdel-

tagarna egentligen på egen hand hade kunnat peka ut de enigheter och oenigheter som finns 

kring meningar om Gudinnan, bidrar jag i denna del av analysen genom att sätta in den inom 

gudinnereligiositeten pågående diskussionen om Gudinnan, kön, kropp och kvinnlighet i ett 

för ämnet nytt teoretiskt sammanhang. 

 

 

2. Bakgrund – svensk gudinnereligiositet 

Det första man kan konstatera är att det inte finns någon enhetlig ”gudinnereligiositet”, eller 

ännu mindre någon ”gudinnerörelse” i singular. Ända sedan denna religiositet uppstod har den 

präglats av mångfald och decentralisering; det finns inte och har aldrig funnits någon övergri-

pande, allomfattande organisation, inga entydiga gemensamma trossatser kring hur begreppet 

”Gudinnan” (eller om det kanske snarare ska vara ”gudinnorna”) ska förstås och inte ens en 

konsensus runt något namn på religiositeten. Gudinnereligiositeten är dessutom inte en reli-

giös riktning tydligt avgränsad från andra – tvärt om går den in och ur, över och under, genom 

och vid sidan av många andra nya religiösa riktningar, vilket gör att gudinnereligiositeten i 

praktiken kan se ut på rätt olika sätt.  

      De tidigaste tecknen på gudinnereligiositet i Sverige kan spåras till 70-talet, då nyheden-

domen började växa fram här, i form av nytolkningar av fornskandinavisk tradition, och då 

särskilt olika former av fornskandinavisk magi.
33

 Den form av magi som framträder som den 

kanske allra viktigaste i fornskandinaviska källor, och som dessa nytolkningar framför allt 

kom att handla om, är den som kallas sejd. Sejden var en både viktig, respekterad och fruktad 
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magi som förknippades med Freja, och traditionellt betraktades den som i första hand utövad 

av kvinnor.
34

 Många forskare har dragit paralleller mellan sejd och shamanism, och i den mo-

derna form av sejd som växte fram under 70-talet vävde man även in kunskap om shamanska 

praktiker från andra kulturer än den fornskandinaviska.
35

  

      Internationellt sett var den första stora formen av gudinnereligiositet wicca, en nyhednisk 

religion som uppstod på 1950-talet i England, mot bakgrund av utgivningen av boken Witchc-

raft Today. Mannen bakom boken var Gerald Gardner, som påstod sig ha blivit initierad i en 

häxcirkel vars tradition hade överlevt i hemlighet sedan hundratals år trots kristnande och 

häxförföljelser. Gardner kallade utövarna av denna religion ”wica”, efter ett gammalt engelskt 

ord han menade betydde ”wise”, och började initiera andra in i denna religion, som snart kom 

att bli känd under benämningen ”wicca”. Sanningen i Gardners påståenden om att wicca 

kommer från en obruten förkristen häxtradition har ifrågasatts kraftigt av både forskare och 

Gardners egna efterföljare.
36

 Religionen fick dock snart eget liv utanför Gardners tradition, 

växte och spreds utanför England, och idag framstår Gardners historia och ”autencitetsfrågan” 

som ganska betydelselös för utövande wiccaner, som betraktar religionen som betydelsefull 

inte utifrån dess historiska tillkomst, utan utifrån vad den kan ge människor idag. 

      På 1970-talet gick en våg av feministisk medvetenhet genom USA, både på akademisk 

och aktivistisk nivå, och när denna rörelse kom i kontakt med den importerade brittiska wic-

can uppstod det som brukar kallas ”feministisk wicca”.
37

 I och med detta blev den amerikans-

ka wiccan, inte den brittiska, den mest inflytelserika och växande, och själva innebörden i 

wicca kom därmed att omformuleras radikalt. Från att ha varit en i första hand esoterisk, ritu-

almagisk mysteriereligion, kom fokus inom wicca att förflyttas till häxor och gudinnor som 

symboler för en feministisk ståndpunkt, ofta med ekologiska förtecken.
38

  

      Inom traditionell wicca talade man om Guden och Gudinnan, men i och med den feminis-

tiska wiccan började det även växa fram en religiositet som uteslutande fokuserade på gudin-

nor. Ett exempel på en sådan helt gudinneorienterad nyhednisk tradition är gudinnetemplet 

som startades 2002 i Glastonbury – platsen på vilken den magiska ön Avalon tänks ligga. Där 

sägs Kung Arthurs vara begravd, och hans trollkunniga syster Morgen le Fey husera. I Glas-
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tonbury Goddess Temple utforskas och hedras ”the Divine Feminine” i hennes nio olika ge-

stalter, där Morgen le Fey är den centrala, och man arrangerar även en treårig utbildning till 

”Priestess of Avalon”.
39

  

      Även om det är svårt att kartlägga utövarna av en religion av denna typ tycks wicca än 

idag stå för den globalt sett klart största delen av den religiositet som brukar benämnas som 

nyhedendom. Till Sverige kom dock wicca först senare, och har här kommit att influera nyhe-

dendom och gudinnereligiositet, men tycks inte ha fått en lika stark självständig position som 

i England och USA. Den fornskandinaviskt inriktade nyhedendomen framstår som en fortsatt 

stark del av gudinnereligiositeten i Sverige, men en inriktning som tycks få ett allt mer bety-

dande utrymme är den gudinnereligiositet som fokuserar uteslutande på gudinnor. Här verkar 

gudinnetemplet i Glastonbury ha tjänat som en viktig inspirationskälla, och flera tempel och 

prästinneutbildningar med Glastonbury som förebild har startats i Sverige. Denna gudinne-

centrerade religiositet har även kommit att influera den fornnordiskt inriktade nyhedendomen, 

vilket exempelvis syns i samfund som Vanasamfundet Moder Jord, som i likhet med sin dåti-

da motsvarighet Asatrosamfundet är ett registrerat trossamfund, men fokuserar på vanerna 

istället för asarna.
40

 Vanerna är liksom asarna en grupp gudar inom fornskandinavisk religion, 

men till skillnad från asarna är vanerna särskilt förknippade med fruktbarhet, och den betydel-

sefulla gudinnan Freja hör till denna gudaätt. 

 

 

3. Presentation av samtalsdeltagarna 

Urvalet av samtalsdeltagare har jag gjort dels med en medvetenhet om att de perspektiv som 

de valda samtalsdeltagarna representerar får ett tolkningsföreträde gentemot andra möjliga, 

dels med en vilja att skapa en mångstämmighet. Jag har därför dels strävat efter att ha med 

samtalsdeltagare som representerar olika perspektiv på Gudinnan och gudinnor, men jag har 

även privilegierat samtalsdeltagare som representerar ett medvetet feministiskt perspektiv, 

vilket hittills utgjort en relativt osynlig del i skildringar av svensk gudinnereligiositet.  

      Inom feministisk forskning betraktar man den traditionellt föreskrivna distansen mellan 

forskare och samtalsdeltagare som en del av gudstricket, och dessutom som ett sätt att objekti-

fiera det studerade.
41

 I denna studie har jag medvetet valt att i första hand inkludera samtals-

deltagare från min omedelbara omgivning, som en del i en strävan efter att utjämna maktrela-
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tionen mellan forskare och samtalsdeltagare. Samtidigt är det naturligtvis inte helt oproblema-

tiskt att på förhand ha en relation till de personer som ingår i en studie. För att synliggöra 

denna dynamik redogör jag för hur relationen mellan mig och respektive samtalsdeltagare ser 

ut i presentationerna av samtalsdeltagarna. 

      Samtliga samtalsdeltagare har getts möjlighet att vara anonyma och avpersonifierade i 

uppsatsen, men valt att avstå denna möjlighet. 

 

3.1 Marga 

Marga har studerat religionshistoria och antropologi, rest mycket – framför allt i Centralame-

rika och Indien – och är snart färdigutbildad psykolog. Hon beskriver sin religiositet som in-

fluerad av shamansk praxis, wicca och fornnordisk myt, och anger ekofeminismen som en 

världsbild som stämmer väl överens med hennes egen. Marga har tidigare varit en officiell 

person inom nyhedendomen i Sverige – hon har hållit kurser och föredrag, och bland annat 

varit nationell samordnare för den nyhedniska paraplyorganisationen Pagan Federation Skan-

dinavien. Jag kom från början i kontakt med Marga just i hennes egenskap av kursledare, men 

vi har under årens lopp även kommit att bli goda vänner. 

 

3.2 Viktoria 

Viktoria arbetar på ett universitet inom ämnet ekofilosofi, vilket hon även själv studerar. Vik-

toria förklarar att hon inte är intresserad av att tillhöra någon officiell religiös rörelse, utan 

föredrar informella, ickehierarkiska strukturer, och om hon ska kalla sig något är det ”gudin-

nehängiven”. Som inspirationskällor i sin religiositet nämner hon förgrundsgestalter inom 

ekofeministisk wicca och gudinnereligiositet som Starhawk, samt den svenska, ekofeministis-

ka konstnären och författaren Monica Sjöö. Viktoria är mycket intresserad av mytologi, och 

hämtar gärna bilder och metaforer därifrån – främst från fornnordisk tradition, men säger själv 

att ”allt som är gränsöverskridande finns det utrymme för”. Jag och Viktoria träffades första 

gången på en kurs som hölls av Marga, och det växte därigenom fram en vänskap mellan oss. 

Det är Marga och Viktoria jag idag i första hand delar mitt privata religiösa utövande med. 

 

3.3 Joanna 

Joanna har just tagit studenten från ett scengymnasium, samt påbörjat en utbildning på en 

skrivarlinje. I sin religiositet är hon framför allt inriktad på den avalonska vägen, så som den 

utarbetats inom den tradition som är knuten till gudinnetemplet i Glastonbury. Hon berättar att 
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hon funderar på att åka till Glastonbury – kanske inte att gå den treåriga utbildnigen till Pries-

tess of Avalon, men den kortare utbildningen Priestess of Rhiannon, vilken är inriktad på den 

keltiska gudinnan som representerar kreativitet och sexualitet. Jag lärde känna Joanna genom 

att jag hade henne som elev i mitt arbete som lärare i religionskunskap på gymnasiet. Jag har 

ingen närmare privat relation med henne, men jag har deltagit i en avalonsk ceremoni 

tillsammans med henne. 

 

3.4 Ann 

Ann driver en new age-butik och ger kurser, behandlingar och konsultationer inom områden 

som trumresor, healing, auramålning, och tarotläggning. Ann beskriver sina många resor som 

den främsta källan till kunskap för henne, och en sådan resa var resan till Glastonbury, där 

hon kom att gå den treåriga utbildningen till Priestess of Avalon. Gudinnetraditionen beskri-

ver Ann som en av tre vägar hon följer, där de andra två är en nordamerikansk shamansk väg, 

samt en asiatisk kampsportsväg. Jag har känt till Ann en längre tid, men jag kom i kontakt 

med henne först i samband med denna uppsats genom Joanna, som beskrev Ann som en bety-

delsefull källa till inspiration, stöd, och kunskap för henne. Den avalonska ceremoni jag del-

tog med tillsammans med Joanna leddes av Ann.  

 

 

4. Avhandling 

I min avhandling har jag valt att integrera den deskriptiva, tematiska analysen av vilka bety-

delser om kön, kropp och kvinnlighet Gudinnan omfattar, med den feministiska analysen av 

dessa betydelser. En anledning till detta är att jag inte anser att analysen går att skilja från 

själva samtalen, då samtalsdeltagarnas uttalanden lika mycket är en del av analysen, som de är 

föremål för min analys. En annan anledning till detta är att man inom feministisk forskning 

ofta talar om att sträva efter ”poetisk sanning” snarare än ”objektiv sanning”. Det finns en ut-

bredd föreställning om att det rationella språket kan avbilda verkligheten objektivt, och ge-

nom att klä sin undersökning i en strikt rationell struktur skapas illusionen av neutralitet och 

objektivitet. Genom att ge sin framställning en mer berättande form kan man istället syn-

liggöra att forskning alltid är en historieberättande praktik, som genom sin själva form bidrar 

till att konstruera resultatet.
42
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      Min framställning är uppdelad i fem huvudsakliga avsnitt. Avsnitt 1-4 representerar fyra 

betydelser om kön, kropp och kvinnlighet som Gudinnan kan sägas omfatta, vilka jag utifrån 

samtalen uppfattat som särskilt centrala. Jag vill dock poängtera att denna kategorisering är 

gjord utifrån den teoretiska position jag intar, och betraktat utifrån en annan teoretisk ut-

gångspunkt skulle andra kategorier kunna framträda som centrala i samtalen. Avsnitt 5 är en 

avslutande diskussion kring det sökande efter ett feministiskt språk om det gudomliga som 

gudinnereligiositeten är ett uttryck för, och som även utgör det övergripande syftet för denna 

uppsats.  

 

 

4. 1 Den feminina och den maskulina kraften 

Den allra första frågan jag ställde samtliga samtalsdeltagare var vad begreppet ”Gudinnan” 

betyder för dem i deras personliga religiositet. I svaret på denna fråga framträdde en relativt 

enhetlig teologi hos flera av samtalsdeltagarna, där universums mytologiska urtillstånd, en 

ständigt pågående skapelseberättelse, beskrevs som en polaritet mellan feminin och maskulin 

kraft. Joanna beskriver det såhär: 

 

Gudinnan är en kraft, eller energin... Hon är den feminina aspekten, den feminina kraften 

som är i allting. Jag tänker att allting i hela världen är en energi, att allting hänger hop. 

Men jag tänker såhär, att den energin lever, och allting lever. Och för att få liv behöver 

man en feminin och en maskulin aspekt, och krafter som går ihop. Och den feminina kraf-

ten är... nä, jag vet inte hur jag ska säga... Allt är fött ur det feminina, men upptänt av det 

maskulina. Och det kan väl symbolisera det ganska bra. Att det feminina är hon som fö-

der fram, det är hon som ger liv, och det skulle inte kunna bli till utan det maskulina.   

 

I Joannas universum finns alltså en grundläggande feminin och en grundläggande maskulin 

kraft, och dessa definieras utifrån vissa specifika kroppsliga, reproduktiva funktioner. Det är 

lätt att förstå att det uppstått en spricka mellan konstruktionistiska feminister och gudinnereli-

giositeten; konstruktionistiska feminister har under minst ett århundrade kämpat för kvinnors 

frihet att vara vilka de vill, oavhängigt deras reproduktiva funktioner, och allra särskilt har de 

kämpat för att moderskapet ska vara något självvalt, inte själva definitionen av kvinnlighet. 

Joanna är dock djupt medveten om detta, och tar bestämt avstånd från biologisk determinism: 

  

Jag tror att vi är helt fria att vara det vi vill. Jag tror det. Men det kommer ju mycket emot 

hela rörelsen... Men det behöver inte vara att det motsäger... nä jag vet inte. Jag tror att vi 

kan vara dom vi vill. Jag tror inte på några stereotypa roller. Jag tror inte att det innebär 

att man är på ett speciellt sätt bara för att man är kvinna. Att vara kvinna innebär att ha 

vissa möjligheter, som inte män har, och att vara man innebär att man har vissa möjlighe-

ter som inte kvinnor har. Fysiskt liksom, hela föda barn-grejen.  
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”Det kommer ju mycket emot hela rörelsen” säger Joanna och ger uttryck för en medvetenhet 

om att det hela bitvis framstår som en fråga om att välja sida, och att man som gudinnereligiös 

förväntas ta den biologiska determinismens sida. Och visst ser det ut att vara en paradox – för 

hur kan man ta avstånd från biologisk determinism och samtidigt säga att kropp spelar roll? 

Även Marga tycks djupt medveten om denna problematik, och hon har även uppmärksammat 

att reproduktionen som modell för manlig respektive kvinnlig kraft fungerar som en begräns-

ning för individens identitet, utifrån att det finns en heterosexuell norm inbyggd i denna 

världsbild. Som en lösning på denna problematik gör hon följande tolkning av den könsdiko-

tomiska världsbilden:       

 

Jag tror att det är en förenkling att kalla det manligt och kvinnligt. Du skulle ju kunna kal-

la det för plus och minuspoler, men det är två poler som gnistrar. Och det krävs någon 

form av olikhet för att det ska gnistra till tror jag. Utan gnistan blir det inget liv. Men ska 

man vara HBT-korrekt skulle man ju kunna säga att det kan vara två gudinnor också. Vi 

har ju allting inom oss, både manligt och kvinnligt hela tiden, så vem som vill ha vilken 

roll och vilken gnista är egentligen oväsentligt. Men vill man skapa liv så krävs det fortfa-

rande manligt och kvinnligt. 

 

En lockande feministisk lösning på den biologiska determinismen är att, som Marga gör, se 

manligt och kvinnligt mer som metaforer för olika krafter, än som kroppsliga egenskaper 

knutna till män och kvinnor. Utan att helt ge upp tanken om att kropp spelar roll, men samti-

digt utan att se könsspecifika egenskaper som deterministiskt knutna till fysiskt kön, blir kön 

här en form av metafysiska krafter, som kan, men inte måste, manifestera sig i fysiska mans- 

och kvinnokroppar. Krafterna har paralleller i den kroppsliga reproduktionen för, som Marga 

uttrycker det, ”vill man skapa liv så krävs det fortfarande manligt och kvinnligt”. Men det 

kroppsliga är bara ett sätt på vilka dessa krafter tar sig uttryck, och det kan därför, återigen 

som Marga uttrycker det, ses som en förenkling att ens benämna krafterna som ”manligt” och 

”kvinnligt”. Hos Ann framkommer denna idé i en väl systematiserad teologi: 

 

När vi pratar om Gudinnan så är det en feminin kompakt kraft. Och Guden är en maskulin 

kompakt kraft. Det är två olika energier, det är det vi har som yin och yang, den receptiva 

kreativa feminina yin kraften, och den aktivt befruktande maskulina. Den feminina krea-

tiva skapande kraften är den svarta pricken, yin, som går ut och skapar, föder barn och 

saker. Det är ju det som vi kvinnor gör aktivt. Medan män, eller den maskulina kraften, 

då är befruktande mer. I indiansk shamansk tradition så kallar man det wakan och suskan 

och så möts dom och så blir det waka tanka.  
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Ann använder som synes taoistiska och nordamerikanska begrepp för att beskriva denna 

världsbild, och andra gudinnereligiösa utövare använder begrepp från andra kulturer, men 

bortsett från detta tycks den världsbild Ann ger uttryck för vara ett så utbrett synsätt inom gu-

dinnereligiositeten att det nästan går att tala om som en grundläggande myt inom rörelsen. 

Inom gudinnereligiositeten finns allmänt en uttalad strävan efter att vara odogmatisk och tillå-

ta en mångfald berättelser och perspektiv, och man trycker ofta på att det inom denna religio-

sitet saknas normativa heliga skrifter eller centrala organ som skulle kunna fastslå vilken be-

rättelse som är den rätta. Ändå tycks det alltså vara så att vissa berättelser har ett så stort infly-

tande att de, som i detta fall, uppnår näst intill normativ status.  

       

4.1.1 Könsdikotomin inom wicca, new age och jungiansk teori 

Den tradition som haft ojämförligt störst inflytande inom hela den nyhedniska rörelsen är 

wicca. I Sverige har wicca som sagt inte riktigt växt till en självständig rörelse på samma sätt 

som i England och USA, och den enda samtalsdeltagare som ens nämner wicca som en inspi-

rationskälla är Marga. Ändå är det så att en stor del av den nyhedniska litteratur som ges ut i 

Sverige kommer från wiccansk tradition, och frågan är om inte wicca därigenom har ett större 

inflytande på den svenska gudinnereligiositeten än vad som syns på ytan. Även om man an-

vänder begrepp från nordisk, indisk, taoistisk och nordamerikansk tradition, tycks nämligen 

just denna berättelse om universums grundtillstånd i första hand komma från wiccanska berät-

telser.  

      I Gardners wicca betraktades polariteten mellan manligt och kvinnligt som den grundläg-

gande livskraften. Heterosexualiteten spelade en viktig roll och en av de centrala ritualerna, 

”The Great Rite”, utgjordes av en sexrit som utfördes på riktigt eller symboliskt genom en 

bägare och en kniv.
43

 Att den heterosexuella dikotomin utgör själva grunden i den wiccanska 

teologin tar sig uttryck i religionens duoteistiska syn på gudomlighet. Man talar om ”Guden” 

och ”Gudinnan” i bestämd form, och avser därigenom peka på att Guden är ett uttryck för alla 

gudar, och därigenom ”den maskulina kraften”, liksom Gudinnan är ett uttryck för alla gudin-

nor, och därigenom ”den feminina kraften”.
44

 Guden och Gudinnan är uttryck för en idé om 

att de motsatta feminina och maskulina krafterna kompenserar varandras olikheter, och att 

båda är nödvändiga för en balans i världen.
45

 Denna idé måste naturligtvis ses mot bakgrund 

av att wicca uppstod i en kristen kontext, där det helt saknades ett språk för kvinnlig gudom-
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lighet. Att ställa Gudinnan vid Gudens sida och påstå att en balans mellan båda krafterna be-

hövdes i världen blev därigenom ett sätt att hävda ett religiöst utrymme för kvinnor och det 

som kvinnligheten representerade.  

      Ytterligare en religiös strömning som haft mycket stort inflytande under 1900-talets andra 

hälft är new age. Nyhedningar är ofta noggranna med att påpeka att deras religiositet inte är 

en del av new age, och många tar direkt avstånd från dess världsbilder och värderingar – allra 

särskilt den kommersialisering som dominerar starkt däri.
46

 Trots detta är det rimligt att anta 

att new age påverkar nyhedendom och gudinnereligiositet mer än vad utövarna själva önskar 

– new age-litteratur har i stort sett spridits till var människas soffbord, och genom att gudinne-

symbolik allt mer har blivit ett stående inslag i new age-andlighet är det ofrånkomligt att detta 

perspektiv på gudinnor i någon mån återkopplas till och internaliseras i den nyhedniska gu-

dinnereligiositeten. Könsförståelsen inom new age är starkt dikotomisk, där essentiella manli-

ga och kvinnliga energier tänks komplettera varandra, och detta är en könsförståelse som allt-

så ligger i linje med den inom Gardners wicca.
47

 Det tycks därmed rimligt att anta att det stora 

inflytandet från new age ytterligare stärkt den dikotomiska könsförståelsen inom svensk gu-

dinnereligiositet. 

     Inom new age har jungianska teorier används flitigt för att beskriva tanken om balans mel-

lan manliga och kvinnliga energier.
48

 Även i den wicca som senare utvecklades ur Gardners 

tradition kom jungianska teorier att spela en viktig roll, inte minst genom Vivianne Crowley, 

brittisk doktor i psykologi, som 1989 skrev ett av de mest inflytelserika verken inom wicca, 

Wicca: The Old Religion in the New Age.
49

 Inom jungiansk teori utgår man från en dikoto-

misk könsförståelse; det maskulina kallas logos och står för analytiska och målinriktade kraf-

ter, medan det feminina kallas eros och står för känslomässiga, mottagande krafter. De manli-

ga och kvinnliga principerna anses finnas inom både män och kvinnor, och man tänker sig att 

även om män i regel har närmare till logos och kvinnor närmare till eros, bör man som männi-

ska eftersträva en balans inom människan mellan dessa krafter.
50

  

      Att på detta sätt tänka sig begreppet ”jämställdhet” som synonymt med ”balans” är ett av 

de tidigaste – och förmodligen fortfarande ett av de allra vanligaste – sätten att se på jäm-
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ställdhet, och detta är troligtvis en viktig anledning till att idén om balansen mellan manligt 

och kvinnligt är så central inom gudinnereligiositeten. Marga säger såhär: 

 

Tittar jag på det indiska, Shiva-Parvati, som också är gudar som jag har fått väldigt stark 

relation till, där är det ju så tydligt att det manliga och kvinnliga... det finns till och med 

en bild där det manliga och kvinnliga är integrerat... där det är manligt och kvinnigt halva 

halva. Och det tror jag är en slags andlig balans.  

 

Idén om en balans mellan manligt och kvinnligt inom varje människa kan som sagt tyckas till-

talande ur feministiskt perspektiv, och bilden av den integrerade gestalten Marga beskriver 

kan framstå som en utmärkt metafor för jämställdhet. Men det finns också problem med den-

na världsbild, som hur man än vänder på det grundas på idén om en objektiv existens av es-

sentiellt manliga och kvinnliga krafter. Inom poststrukturalismen hävdar man nämligen som 

bekant att vi varken har möjlighet att observera eller beskriva världen på ett objektivt sätt; vi 

betraktar världen från vår specifika situering, och kan därmed aldrig hävda att vi har en allom-

fattande, heltäckande bild av den. När vi ska beskriva världen använder vi dessutom språk, 

vilket aldrig fullt ut kan spegla världen, utan bara symboliskt representerar den. 

 

4.1.2 Att dekonstruera könsdikotomin 

En metod för att visa på den godtyckliga relationen mellan språk och verklighet, utvecklad av 

den poststrukturalistiska filosofen Jaques Derrida, är dekonstruktion. Inom en essentialistisk 

världsbild tänker man sig att entiteter har en unik essens, som gör dem till just det de är, och 

inte något annat. Detta förhållande kan beskrivas i filosofiska termer genom att A definieras 

utifrån att det inte är icke-A. Förhållandet mellan begreppen ”manligt” och ”kvinnligt” är ett 

utmärkt exempel på detta. Om man, som inom den gudinnereligiösa världsbild som framträtt 

ovan, hävdar att världens metafysiska urkrafter kan beskrivas som essentiellt manliga respek-

tive kvinnliga, bör förhållandet mellan dessa kunna beskrivas som att det som är manligt (A) 

är detsamma som det som inte är kvinnligt (icke-A). Det Derridas dekonstruktion går ut på är 

att visa på överlappningar och glidningar i betydelserna, där A visar sig innehålla samma eller 

liknande betydelser som icke-A och vice versa. För eftersom A får själva sin betydelse utifrån 

att det inte är icke-A, upplöses ju de tänkt objektivt essentiella kategorierna om A visar sig 

innehålla samma betydelser som icke-A.
51

 I ett samtal med Ann inträder just detta dekon-

struktiva betydelsesammanbrott: 
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Elin: Men du började beskriva den här kvinnliga kraften som receptiv, kreativ… Ann: … 

och framfödande… Elin: Skulle man då kunna säga att det är saker som den maskulina 

kraften inte är? Eller i första hand inte är? Ann: I första hand inte är. Elin: Och omvänt då, 

vad är det den feminina kraften i första hand inte är? Ann: Aktiv, den är inte så aktiv. 

Elin: Men framfödandet då, är inte det en form av aktivitet? Ann: Det är precis så; det är 

den svarta pricken i det vita i yin-yangsymbolen. Det behövs den kraften, annars blir det 

en kollaps, implosion totalt. Medan en maskulin kraft, om den bara skulle gå utåt, utåt, 

utåt, utåt, jamen då finns ju inget stopp liksom. Så det finns ju båda i båda liksom, annars 

funkar det ju inte.  

 

Ann hanterar den betydelseöverlappning som dekonstruktionen avslöjar genom yin-

yangsymbolen, som ju är en essentialistisk beskrivning av ett A och ett icke-A som faktiskt 

till viss del innehåller varandras motsatser. Men här syns ändå helt klart problematiken i idén 

om objektivt existerande klara och tydliga gränser mellan det som tänks vara essentiellt man-

liga respektive kvinnliga metafysiska krafter. För även om man, som Ann, tänker sig att den 

kvinnliga, passiva polen innehåller ett mått av manlighet och aktivitet, kan man fortfarande 

fråga vari den givna kopplingen mellan den kvinnliga kraften och passivitet ligger. Sett ur ett 

annat perspektiv hade ju lika gärna den kvinnliga kraften kunnat benämnas som aktiv, genom 

bilden av framfödandet, medan den manliga kraften hade kunnat benämnas som passiv, i 

egenskap av att ha spelat ut sin reproduktiva roll i och med befruktningen.  

      Men om relationen mellan kvinnlighet och egenskaper som passivitet på detta sätt kan vi-

sas vara relativ, hur kommer sig det då att det historiskt sett finns en så stor enighet om denna 

koppling? Haraway, och hela den poststrukturalistiska skolan, menar att sättet vi kategoriserar 

och tillskriver företeelser betydelse inte är en spegling av sakers essentiella tillstånd, så myck-

et som av maktrelationer. I relationen mellan A och icke-A har den ena polen nämligen en 

tendens att våldsamt etablera sig som betydelsegivare. Den ena polen definierar därmed sig 

själv, och den andra polen blir definierad bara som en negation av det självdefinierade A.
52

 

Och här uppstår det ur feministiskt perspektiv verkligt stora problemet med idén om en diko-

tomisk världsbild utgjord av essentiellt manliga och kvinnliga krafter i balans – den dikoto-

miska världen kan nämligen utifrån detta resonemang aldrig beskrivas som en värld i balans; 

den dikotomiska världen är per definition alltid även en dualistisk värld. 

      Marga hämtar i hög utsträckning inspiration från fornskandinavisk mytologi i sin religiosi-

tet, och den fornskandinaviska mytologin har traditionellt sett beskrivits som starkt dikoto-

misk och dualistisk, där kampen mellan gudar och jättar setts som ett uttryck för en kamp 

mellan ordning och kaos, godhet och ondska.
53

 I följande diskussion ger Marga uttryck för en 
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medvetenhet om just den maktprocess som ger upphov till att den ena polen i en dikotomi 

tenderar att definiera den andra, och att detta ofrånkomligen skapar en värdehierarki: 

 

Det har ju ganska snabbt byggts in en hierarki i att jättarna är sämre varelser. Men gudar-

na är ju inte så gullimulliga heller. Dom slår ju ihjäl den där jätten för att skapa den värd 

dom vill ha och strukturera.  

 

Marga beskriver här det mord på jätten Ymer som gudarna med Oden i spetsen utför i tidens 

begynnelse, vilket är grunden till världens skapelse i den fornskandinaviska mytologin. Hon 

antyder att den mytologiska beskrivningen av gudarnas strukturerande av världen utifrån 

Ymers döda kropp skulle kunna ses som en metafor för den språkliga våldsakt som gör en ka-

tegori till den definierande och en annan till det definierade. Att gudarna kategoriseras som 

goda och jättarna som onda, har kanske inte så mycket med deras egenskaper att göra – gu-

darna är ju, som Marga säger, inte alltid så ”gullimulliga”, och jättar som framstår i mytologin 

ofta som bärare av visdom.
54

 Det är snarare själva kategoriserandet och strukturerandet som 

utgör grunden för den hierarkiska världsordningen, eftersom en kategori alltid, likt Oden och 

gudarna, kommer vara den subjektivt strukturerande, medan en annan kategori, likt Ymer och 

jättarna, alltid våldsamt kommer göras till objekt för denna strukturering.  

      När man sammankopplar kategorierna kvinnligt och manligt med begreppen passivitet 

och aktivitet måste det därmed ses som ett uttryck för den definierande kategorins vilja att 

etablera sig som överordnad. Förutom dekonstruktion av kategoriers betydelser kan den 

maktprocess som leder till att vissa betydelser når status av sanning avslöjas genom en histo-

risk analys av idéernas uppkomst. Michel Foucault är en av de mest kända poststrukturalister 

som ägnat sig åt denna typ av analys, bland annat i hans tre band långa verk Sexualitetens hi-

storia (1976-1984) där han visar att idén om den monogama heterosexualiteten som den goda 

och önskvärda sexualiteten inte är evig och kulturellt obunden.
55

 Historiska analyser av hur 

kvinnlighet betraktats i olika tider och olika kulturer visar att idéer som att kvinnlighet skulle 

utmärkas av passivitet och känslosamhet mycket riktigt är knutet till vissa tider och samman-

hang. Aristoteles är kanske den som är allra mest känd för att ha beskrivit kvinnlighet som 

känslosam, mottagande och passiv, och manlighet som analytisk, målinriktad och aktiv. Han 

verkade inom det antika grekiska samhället, där det var allmänt vedertaget att kvinnor var un-

derlägsna individer, som just på grundval av sin känslomässighet och passivitet förvägrades 

en mängd medborgerliga rättigheter. Aristoteles filosofi har haft mycket stor betydelse för det 

västerländska samhällets världsbild, och just tillskrivandet av egenskapen känslomässighet till 
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kategorin kvinnlighet användes ända in på 1900-talet som ett argument mot kvinnlig rösträtt.
56

 

Här syns tydligt att definitionsföreträdet är fråga om en verklig maktkamp, och att de egen-

skaper de båda kategorierna tillskrivs är lång ifrån värdeneutrala. I en diskussion med Marga 

gör hon starkt motstånd mot just de benämningar av kvinnighet som har sina rötter i patriarka-

la idétraditioner: 

 

Elin: Hur kan man skilja den här kraften från den här? Vad är den kvinnliga kraften, vad 

är den manliga kraften? Går det att säga? Marga: Nej... Jag tycker att allt jag har stött på 

hittills känns som jobbiga förenklingar som att kvinnligt skulle vara närande och tycka 

om att stanna hemma ungefär, lite åt det hållet. Närande och vänligt och mottagande och 

fuktigt, medan det manliga är si och så. Och det känns som extrema förenklingar tycker 

jag. Och jag tror inte att man kan säga att den ena har såna kvalitéer och den andra har 

såna.  

 

Det som sker i denna diskussion är återigen en form av dekonstruktion – Marga kommer fram 

till att hur man än försöker går det inte att hitta någon beskrivning av kvinnlighet som inte 

framstår som godtycklig och värdeladdad. Men de dikotomiska kategoriernas existens förut-

sätter att de går att skilja från varandra, och det dekonstruktionen leder till är ett sammanbrott 

i just den dikotomi Marga tidigare förklarat att världen är uppbyggd kring. Detta logiska di-

lemma uppstår inom gudinnereligiositeten på grund av den problematik som formulerades 

inledningsvis i detta avsnitt – det finns i den ur 70-talets feminism framvuxna gudinnereligio-

siteten en grundläggande ekofeministisk medvetenhet om att kropp spelar roll, och samtidigt 

en konstruktionistisk medvetenhet om att kvinnors frihet måste innebära en frihet att definiera 

sig själv oberoende av sina kroppsliga funktioner.  

      Om man betraktar problemet utifrån Haraways teorier tycks en möjlig alternativ väg fram-

träda, bortom konflikten mellan konstruktionismens tomma, mekaniserade kropp, och den bi-

ologiska determinismen. För Haraway spelar kroppen i allra högsta grad roll, eftersom det är 

utifrån vår unika, kroppsliga situering vi upplever världen. Att förneka att denna spelar roll är 

att osynliggöra de maktprocesser som privilegierar vissa situerade upplevelser av verkligheten 

och upphöjer dem till allmän sanning. Men för Haraway går inte den kroppsliga situeringen 

att reducera till några essentiella kategorier som ”manligt” och ”kvinnligt” – de kroppsliga 

skillnaderna existerar som fördiskursiv fakticitet, men kategoriseringarna och benämningarna 

av dem är bara ett resultat av den språkliga maktkamp genom vilken vissa perspektiv privile-

gieras och får status av objektiv sanning. Utifrån Haraways teori torde alltså gudinnereligiosi-

tetens strävan efter ett språk om en kroppslig och könad gudomlighet och mänsklighet rentav 
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betraktas som en feministisk nödvändighet. Problemet ligger i benämnandet av denna kropps-

liga och könade existens i termer av två tydligt åtskiljda och orubbliga kategorier, samt i före-

ställningen om att dessa kategorier är objektiva, eviga och värdeneutrala. Ur ett poststruktura-

listiskt feministiskt perspektiv är den dikotomiska världsbilden i sig problemet, och den kort-

siktiga lösning som en ren uppvärdering av den negativt laddade polen i dikotomin innebär, 

blir till ökad förlust på lång sikt, genom att den verkar till att upprätthålla och stabilisera diko-

tomin.  

 

4.1.3 Könsdikotomi som teori snarare än praktik 

Den gudinnereligiösa teologi som framträder i denna redogörelse är som synes starkt könsdi-

kotomisk. Men parallellt med denna teologi framträdde under samtalen uppfattningar som var 

markant annorlunda och inte sällan direkt motsatt den könsdikotomiska. Parallellt med be-

skrivningen av en dikotomisk värld där Guden och Gudinnan utgör två lika betydelsefulla 

krafter, framkom under samtalet med Joanna en annan uppfattning: 

 

Jag är väldigt gudinnecentrerad i det jag gör. Det började med att jag undersökte nån så-

här nytraditionell... alltså mer såhär wicca... såna böcker liksom, och höll på med det. 

Men sen så upptäckte jag efter ett tag att då håller man ju på med både såhär Gud och 

Gudinna. Men det var inte riktigt min grej. 

 

Vidare genom samtalet blev det tydligt att Guden rent praktiskt spelar en försvinnande liten 

roll för Joanna, och att hennes personliga religiositet är helt inriktad på Gudinnan. Ändå var 

hennes initiala svar på vad Gudinnan är ett svar som inordnade Gudinnan i ett jämlikt balans-

förhållande med Guden inom en strikt dikotomisk världsbild. Joanna själv hänvisar här till 

wicca som en källa till den könsdikotomiska världsbilden, och frågan är om inte det skrivna 

ordets normativa funktion här spelar en betydande roll. Det skrivna ordet tycks vidare ha en 

tendens att bli betydligt mycket mer teologiskt analyserande än vad som är fallet i praktiskt 

utövad gudinnereligiositet. Marga gav under samtalets lopp uttryck för att varken den dikoto-

miska världsbilden eller den systematiserade teologin över huvud taget egentigen har en så 

stor betydelse i hennes religiositet:  

 

Jag tänker egentligen inte så mycket, jag mer gör. Och i min egen personliga religion, det 

som jag har haft relation till, är framför allt gudinnorna. 

 

I samtliga samtal visade det sig att samtalsdeltagare i praktiken till övervägande grad, om inte 

uteslutande, är fokuserade på Gudinnan och gudinnor i sin religiositet. I denna mer personli-
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ga, praktiskt orienterande uppfattning står definitionen av Gudinnan i helt självständig rela-

tion till Guden.  

 

 

4.2 Den Stora Modern 

Den kvinnliga kraften, som tillsammans med den manliga ger upphov till världen, beskrivs av 

samtalsdeltagarna i termer av moderskap – ett moderskap som i den verbaliserade teologin är 

helt jämlik faderskapet. I praktiken är det dock i allra första hand Modern man hör talas om 

när det i gudinnereligiösa sammanhang kommer till att tala om världens skapelse och en 

allomfattande kraft. För Viktoria utgör detta perspektiv till och med en medveten teologi, där 

den kvinnliga kraften föregår den manliga: 

 

Gudinnan är... Det här är dubbelt, jag är jättemedveten om att det här är dubbelt nu, men 

Gudinnan är både könlös och kvinnlig. Elin: Men inte manlig? Viktoria: Ja... Manlig som 

potential. I könlösheten ligger också det potentiellt manliga och det potentiellt kvinnliga, 

innan den uppdelningen har uppstått. Så på det sättet också manligt. Om vi på nåt sätt 

tänker oss att det är det grundläggande, så i nästa steg – som är nästan exakt samtidigt – 

så är det också kvinnligt.  

 

4.2.1 Myten om den Stora Modern och det ursprungliga matriarkatet 

Liksom med myten om det könsdikotomiska urtillståndet, finns det en bakgrund till myten om 

den yttersta skaparkraften som kvinnlig. Redan på 1800-talet började det växa fram en teori 

bland forskare om en forntida europeisk kultur dominerad av kvinnor, med den Stora Gudin-

nan som central gudom. Idén uppstod i samband med utgrävningar av många viktiga forntida 

platser, där en påfallande stor mängd gudinnerelaterade föremål och bilder påträffades, och 

det var dessa fynd, satta i samband med forntida myter, som låg till grund för teorin. Fram till 

1940-talet var teorin allmänt vedertagen, och den allmänna uppfattningen bland forskare var 

att religiositeten i Europa hade utvecklats från en ursprunglig matriarkal monoteism, som ut-

plånats av en patriarkal kultur, vilken i sin tur utvecklades till den rådande patriarkala monote-

ismen.
57

 Teorin kom dock att möta stark kritik. Dels fanns det stora metodologiska brister 

bakom teorin, som anklagades för att var spekulativ och baserad på ”armchair anthropology” 

snarare än riktiga fältstudier. Och mycket riktigt visade senare, mer systematiska fältstudier 

att det saknades belägg för existensen av ett utbrett forntida matriarkat.
58
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      Men även om idén om en matriarkal guldålder i stort sett helt kom att diskrediteras av 

forskarvärlden, kvarstod den mängd gudinnerelaterade föremål och bilder som påfunnits från 

förhistorisk tid. Att det funnits mycket betydelsefulla gudinnor i forntid råder det idag knap-

past någon oenighet om, men vad dessa gudinnor betytt och i vilken relation de stått till var-

andra förblir spekulationer. Frågan om huruvida gudinnorna i forntida religioner setts som 

uttryck för en enda stor Gudinna är helt enkelt ingenting vetenskapen kan svara på.
59

  

      Bland de tidiga feministiska religionsvetenskapliga forskarna var det vissa som – mycket 

kontroversiellt – fortsatte hävda de diskrediterade teoriernas historiska giltighet, men fokus 

flyttades allt mer från försök att belägga en historisk verklighet, till en läsning av gudinne- 

och matriarkatsberättelser som myter. Man började inom feminismen allt mer intressera sig 

för hur alternativa kvinnobilder kan skapa alternativa sociala strukturer, och Gudinnan var en 

symbol som tycktes ligga nära till hands i detta arbete. Dessa feministiska studier av gudinnor 

kom att i mycket hög grad influera den framväxande feministiska wiccan, och myten om den 

ursprungliga Stora Gudinnan blev därigenom en central berättelse inom denna.
60

  

 

4.2.2 Modern som ett återupprättande av kvinnors makt  

Den första att skapa en levande religiositet byggd på feministiska läsningar av myten om det 

ursprungliga matriarkatet och den Stora Gudinnan, i kombination med wiccansk ritual, struk-

tur och teologi, var en feministisk aktivist vid namn Zsuzsanna Budapest. De forntida gudin-

norna var högt värderade kvinnliga gestalter med gudomlig makt, och Budapest såg utplånan-

det av dessa som en symbol för det patriarkala samhällets utplånande av just kvinnors värde 

och makt. Återupprättandet av Gudinnan skulle därmed fungera som en symbol för återupp-

rättandet av kvinnligt värde och makt.
61

 Kristendomen med sin Enda, manliga Gud utgör en 

stark symbol för en kultur som förnekar kvinnligt värde och makt, och som ett motstånd mot 

detta framträdde inom den feministiska wiccan istället Gudinnan som den Enda, Stora gudom-

ligheten som ensam skapat världen, i egenskap av den ursprungliga föderskan.
62

 Den Stora 

Gudinnan blir därigenom en modersgudinna, och liksom användandet av termen ”Gudinnan” 

som den Enda är en motståndshandling mot den kristna Guden, är användandet av termen 

”Modern” därigenom en motståndshandling mot den kristna Fadern. Detta är ett perspektiv på 

den Stora Modern som Marga klart och tydligt ger uttryck för: 

 

                                                 
59

 Hutton 1999 S.  362 
60

 Adler 1986 S. 192 
61

 Cusack, Carole M. 2009. ”The Return of the Goddess: Mythology, Witchcraft and Feminist Spirituality. I 

Lewis, James R. & Pizza, Murphy (red.). Handbook of Contemporary Paganism. Boston: Brill. 342ff 
62

 Christ & Plaskow 1979 S. 13f 



32 

 

För mig har ju gudinnorna och den Stora Modern varit i kontrast till. Jag vill inte ha med 

det där stora fadersbegreppet att göra och så har jag försökt hitta andra vägar. Och där har 

kanske den här Stora Modern fått ta en hel del av dom här rollerna.  

 

Men användandet av begreppet Modern om Gudinnan kan även betraktas som problematiskt 

ur feministiskt perspektiv. I sin avhandling påpekar Junus att eftersom begreppet Modern 

uppstått inom gudinnereligiositeten som en reaktion på den kristna Fadern, riskerar man att 

stanna inom en patriarkal tankestruktur, där det gudomliga intar en föräldraroll. Föräldrarela-

tionen förmedlar en hierarkisk struktur, vilket är just det feminismen avser upplösa, och det 

permanenta föräldraskapet tillåter inte heller människors egen styrka och självständighet att 

utvecklas, vilket ur feministiskt perspektiv är just vad särskilt kvinnor behöver tillåtas göra.
63

 

Radford Ruether menar vidare att föräldraskapsmetaforerna tjänar till att upprätthålla kärnfa-

miljen som norm – en norm som är central i den patriarkala världsbilden.
64

 Även Haraway 

problematiserar som tidigare nämnts Modern som feministisk modell. Utifrån hennes teorier 

skulle man kunna säga att Modern som gestalt är allt för lik Fadern; liksom Fadern är hon en 

gudomlig gestalt att vända sig utåt till, utanför oss själva, och därigenom upprätthåller hon 

upplevelsen av gränser mellan subjekt och objekt. Modern skulle kanske också kunna kritise-

ras för att vara en alltför entydig gestalt, som håller sig inom gränserna för de befintliga kate-

gorierna.  

 

4.2.3 Modern som ett uppvärderande av ”det kvinnliga” 

Budapest må ha varit ”the Founding Mother” av feministisk wicca, men hennes radikalfemi-

nistiska teologi som helt uteslöt Guden var svår för många att ta till sig – särskilt utifrån före-

ställningen om begreppet ”jämställdhet” som synonymt med ”balans”. Även om Gudinnan 

har ojämförligt störst utrymme inom gudinnereligiositeten, är det därför långt ifrån alla som 

uttryckligen formulerar Gudinnan som den Enda. Ann säger till exempel:  

 

Jag ser det inte som en ”Great Cosmic Mother” eller vad dom brukar kalla det. Jag ser 

inte det yttersta som en feminin kraft så. 

 

Men att tala om den Stora Modern handlar inte bara om att gestalta en symbol för kvinnlig 

makt som kan mäta sig med den kristna Faderns – om så var fallet skulle gudinnereligiositeten 

bara vara kristendom med en kvinnlig Gud. Att sätta Modern i centrum för religiositeten istäl-

let för Fadern handlar även om att signalera att helt andra kvalitéer och aspekter av tillvaron 
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värderas. Ytterst är den stora modergudinnan en symbol för det mytologiska matriarkatet, vil-

ket inte nödvändigtvis behöver förstås som ett kvinnostyrt samhälle, utan något som för 

många feminister snarare representerar en radikalt annorlunda samhällsordning, inom vilken 

kvinnlighet värderas högre än i den rådande patriarkala strukturen.
65

 Men vad avses här med 

begreppet ”kvinnlighet”? Viktoria förklarar såhär: 

 

Att säga ”Modern” är på nåt plan att uppvärdera det som vi tänker på som, inom citations-

tecken, ”traditionellt kvinnliga sysslor”. Men jag tycker inte för den skull att det bara är 

kvinnor som behöver utföra dom, det är inte kopplat till kön på det sättet, men om vi tittar 

på historien så finns det ju vissa sysslor och vissa roller som har nedvärderats väldigt 

mycket och som fortfarande gör det hela tiden, i ett patriarkalt hierarkiskt system.  

 

Den kvinnlighet det är frågan om här är alltså vare sig biologisk eller essentiell – vad det är 

fråga om att uppvärdera är snarare kvinnors historiskt gemensamma erfarenheter. Även Mar-

ga ger uttryck för detta perspektiv, och diskuterar det faktum att gudinnereligiositeten ofta 

uppfattas som per definition varande ”särartsfeministisk” (en nedsättande benämning om bio-

logiskt deterministiska gynocentriker) – en uppfattning som förmodligen är den främsta an-

ledningen till sprickan mellan gudinnereligiositet och den samtida feminismens huvudfåra: 

 

Hur blir vi kvinnor starka? Blir vi starka genom att göra samma saker som männen? Elin 

Wägner levde på en tid när kvinnor hade varit hemma med barn, och män ute och arbetat 

i produktion, och utifrån det menade hon att det här att vi ska rusa ut och vara med i det 

här produktionshjulet, det kommer inte göra oss vare sig starkare eller mer jämlika. Utan 

hon tyckte att vi skulle fortsätta att liera oss med jorden. Hon menade nog inte heller att 

vi skulle göra det av ”natur” heller, utan hon menade att vi utav fostran hade lärt oss att 

var allierade och att ta vara på det vi fick i form av gåvor och respektera det. Alltså... Sär-

artsfeminism har ju fått jätteful klang i Sverige. Att kvinnan har en roll, och mannen en 

annan, men det behöver ju inte vara så. Elin: Frågan är ju om man ser det som biologiskt 

determinerat eller... Marga: Ja, det gillar inte jag heller, för jag tror att det är så mycket 

som är kulturellt determinerat. 

 

Det Marga säger är att det inte räcker att ge kvinnor makt – en annorlunda världsordning krä-

ver att kvinnors erfarenheter tas i beaktning i skapandet av den ordningen. Hon grundar sitt 

resonemang utifrån Elin Wägner, en svensk, internationellt känd ekofeminist som på tidigt 

1900-tal hämtade inspiration från teorierna om det forntida matriarkatets Stora Modergudinna, 

och lät husmodern stå som symbol för den alternativa världsordningen.
66

  

      Vare sig man som Elin Wägner talar om ”husmodern” som modell för en annorlunda 

samhällsstruktur, eller som gudinnehängivna talar om den Stora Modern, är det de närande 
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och livgivande aspekterna av moder- och kvinnoskapet som står i centrum. På ett plan handlar 

det om det rent biologiska livgivandet hos mänskliga mödrar. Johanna säger såhär: 

       

Jag känner ju att den där moderskapsgrejen är en viktig del; det är en möjlighet att visa 

kvinnors värde, att det är kvinnor som föder fram nytt liv. Och det kan ju vara ett sätt visa 

på en kvinnlig styrka, eller en kraft. 

 

 

Kvinnokroppen, och inte minst dess reproduktiva funktioner, har historiskt sett i västerländska 

kristna kulturer varit starkt förknippad med orenhet, och det kan därigenom ses som en mot-

ståndshandling att på detta sätt ladda kvinnokroppen med positiv mening.
67

 Junus konstaterar 

i sin avhandling om svensk gudinnereligiositet att “en av poängerna med gudinnesymboliken 

är ju just uppvärderingen av kvinnokroppen: kvinnans kropp, kvinnans livgivande förmåga 

blir helig.”
68

 Men på samma sätt som det kan ses som feministiskt problematiskt att definiera 

kvinnor utifrån biologiska funktioner, kan det ses som problematiskt att tillskriva kvinnor 

värde utifrån desamma, eftersom moderskapet då riskerar bli normativt för önskvärd kvinn-

lighet. Radford Ruether påpekar att man genom definitionen av kvinnlighet utifrån vissa spe-

cifika egenskaper tenderar splittra kvinnor, eftersom alla kvinnor inte kommer rymmas inom 

en och samma definition – alla kvinnor varken kan eller vill bli mödrar.
69

 Inom den tredje vå-

gens feminism har man kraftigt ifrågasatt den länge rådande tanken om att det över huvud ta-

get går att tala om ”gemensamma kvinnliga erfarenheter”. Kritiken har framför allt riktats från 

svarta och lesbiska feminister, som visat att det som behandlas som gemensamma kvinnliga 

erfarenheter ofta bara speglar vita, västerländska, heterosexuella kvinnors erfarenheter.
70

 

Samtidigt som hon ser värdet i att uppvärdera moderskapet, är Joanna medveten om dessa ris-

ker: 

 

Det är ofta ett fokus inom hela det religiösa, andliga, att liksom "åh det kvinnliga är det 

som ger liv" och det kan bli ganska stereotypt ibland. Att kvinnor det är dom omhänder-

tagande och det maskulina det är det vilda som upptänder och ger kraften och agerar. Jag 

förstår ju varför man gör det så på ett sätt, alltså rent fysiskt att det är ju kvinnor som fö-

der barn och då blir det ju som en metafor, men samtidigt är det inte säkert att man är en 

karaktäristisk modersgestalt bara för att man är kvinna liksom. 

 

Men Den Stora Modern som symbol för det biologiska livgivandet handlar inte bara om 

mänskligt moderskap, utan även om det livgivande i naturen i vidare bemärkelse. Ann förkla-

rar: 
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Jag tror man ser det som en gudinna i första hand utifrån tanken om Gammelmor Jord, 

som föder oss alla barn på jorden – växtriket, djurriket, mineralriket och vi människobarn 

– med all mat, shelter, och vad vi nu behöver för att överleva liksom. En moder. Pappa 

han kommer med solljus och lite sånt, och ser till att det är varmt, men mamman hon 

finns där och föder nya barn hela tiden. Gammelmor Jord som ett feminint väsen som fö-

der fram olika saker till oss. 

 

Den symboliska relationen som ekofeminister visat på mellan kategorierna kvinna och natur, 

som livgivande men nedvärderade och exploaterade, tycks slå an starka känslor av solidaritet 

hos samtalsdeltagarna – solidaritet med andra kvinnor såväl som med naturen. Marga ger i 

följande reflektion uttryck för en insikt om att moderskapet som symbol för kvinnor är pro-

blematisk eftersom den kan fungera normativt och exkluderande, men i hennes beskrivning av 

ett minne av en gudinneceremoni framstår just känslan av solidaritet som mer betydelsefull än 

den intellektuella analysen: 

 

Det här manliga – kvinnliga, det är ju bara benämningar våra fysiska varelser. Och jag 

tror vi ofta transcenderar dom ramarna, både sexuellt och annorledes. Vad är det liksom 

att vara det ena eller det andra? Det är ju så kulturspecifikt. Men jag hade en väldigt stark 

upplevelse en gång i min sökande början. Då var det en kvinna, Helena Ylikoski hette 

hon, hon gjorde någon sorts kvinno-möta-gudinnecirkel där vi fick fatta varandras händer 

och stå i ring, och så sa hon: ”Allt som är fött är fött av kvinna, och av en kvinna ska du 

ledas in i denna cirkel”. Och det berörde mig väldigt starkt. Och jag tänker att det kanske 

också har med det här Moder Jord-perspektivet att göra, eftersom vi lever av den föda vi 

får här. 

 

Men benämnandet av Gudinnan som den Stora Modern behöver inte innebära ett uppvärde-

rande av biologiskt livgivande, utan kan även ses symboliskt och då även inkludera män. Ann 

beskriver det såhär: 

 

Våran källa till visdom är ju vårt womb space, som är en korg fylld av ägg att föda fram. 

Och då pratar jag inte bara om fysiska barn, utan du har ju hur många olika sorters barn 

som helst som vi kan föda. Och många gånger tror vi kvinnor att det bara är de fysiska 

barnen vi föder fram, när man talar om fertilitet och så. 

  

Ann påpekar här att moderskapssymbolen inte alls behöver syfta på kvinnors biologiska liv-

givande, och vidare genom samtalet förklarar hon att hon tänker sig att även män har den 

symboliska livmoder hon beskriver. Även Viktoria ger uttryck för betydelsen i det symboliska 

moderskapet, som berör alla människor: 

 

Att prata om Modern är också att prata om vissa kvalitéer och vissa aspekter av tillvaron. 

För att det är ändå så att om man tänker på Moder Jord i förhållande till hennes barn, så är 

hon den som vårdar och när och ger liv åt sina barn. Och att prata om moderskapet är väl 
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också att prata om just det – att vara mamma, vad jag än är mamma till; om jag är mam-

ma till ett barn eller till ett kreativt projekt, eller till en bok, eller en uppsats eller en träd-

gård eller något annat som jag upplever att jag aktiv och skapande i. Att föra in någon 

slags närande vårdande omsorgsfull energi, för att det här som jag vårdar ska kunna växa 

och bli starkt och livskraftigt och så.  

 

 

4.2.4 Att dekonstruera och omformulera moderskapet 

På samma sätt som man kan ifrågasätta idén om att det går att tala om en universell kvinnlig-

het på ett sätt som inte blir normerande eller exkluderande, kan man ifrågasätta idén om att 

det går att tala om moderskapet i universella termer. Den kristna feministiska teologen Sallie 

McFague argumenterar för att moderskap är en kvinnlig sysselsättning, men inte en feminin, 

och med det menar hon att ja, det går att säga att det är kvinnor som föder och ammar barn, 

men de kan göra det på en mängd olika sätt som inte nödvändigtvis skulle benämnas femini-

na.
71

 Marga ger under vårt samtal exempel på just detta: 

 
Modern kan vara en gudinna som inte alltid ens är moderlig. Jag menar en gudinna som 

Hekate är ju egentligen inte en typisk modersgudinna, men samtidigt kan hon rädda barn, 

och gör det mellan varven också. Så det är också en slags moderlighet kan jag tycka. 

 

Ändå är det alltså så att det är de givande, födande och närande kvalitéerna hos Modern som 

står i centrum genom större delen av samtalen. Förutom att detta kan betraktas som ett norma-

tivt och exkluderande språk om moderskap, kan det också problematiseras utifrån att det re-

producerar en patriarkal föreställning. Ann beskriver Modern såhär: 

 

Modern är ju hon som bara sitter där, och väntar. Eller föder fram. Och det till exempel 

hon vill visa är ju abundance, överflöd ”jag har mat! Javisst, ta! Jag har kärlek, jag har 

allting!”. Så man kan titta på sig själv – har jag ett överflödstänk så till andra, eller vill jag 

bara ha?  

 

Den gestalt som beskrivs här tycks i stort sett vara en reproduktion av den aristoteliska bilden 

av kvinnan i allmänhet och modern i synnerhet. På samma sätt som det får politiska konse-

kvenser att benämna kvinnor som passiva – exempelvis när det gällde rösträttsfrågan – får det 

politiska konsekvenser att framhålla en gudomlig gestalt för kvinnor att identifiera sig med 

som är så ensidigt givande. Förutsätter inte det feministiska projektet att kvinnor, i alla fall i 

högre utsträckning än de historiskt gjort, också kräver att få? Radford Ruether anser i alla fall 

det, och menar att bilden av den älskande, givande gudinnereligiösa Modern, vid sidan om 

den mäktiga, starka kristna Fadern förstärker en könsstereotyp som rättfärdigar mäns makt 
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över kvinnor.
72

 Genom att använda det befintliga språket om moderskap riskerar gudinnereli-

giositeten därmed att stabilisera, snarare än omstörta patriarkala värderingar. Den gudinnere-

ligiösa Christ menar att för att undgå att reproducera patriarkala idéer räcker det inte med att 

återta begrepp som ”den närande Modern” – de behöver även dekonstrueras och omtolkas.
73

 

För Marga är Modern i första hand Moder Jord, och hon beskriver hennes givande och näran-

de egenskaper såhär: 

 

Jag fastnar nog för Modern för att det är det här närandet. Vi äter ju av henne – vi får ju i 

princip allt vi behöver från denna jord. Så för mig blir det precis som ett litet barn som 

ammar, att vi får allt vi behöver från henne. Vi får gå ut och gräva, plocka, krafsa... och 

döda.  

 

Att givandet även innebär död innebär en radikal omformulering av begreppet, och gör Mo-

dern till en betydligt mer komplex gestalt som både tar och ger, men alltid gör det på ett posi-

tivt sätt. Detta förhållande framkommer även i en dialog med Ann: 

 

Elin: Men är inte just årscykeln ett uttryck för att Gudinnan innehåller både ljus, mörker, 

destruktivitet, kreativitet, död, liv? Att hon är den som både ger och tar liv? Så jag tänker 

mig nog henne inte i första hand som en kreativ kraft… Vad tänker du om det? Ann: Ja, 

för mig är det lika kreativt med döden. Döden är bara en portal in till nästa födsel. 

 

Även i Junus avhandling sammankopplas den livgivande Gudinnan med död, när hennes in-

formanter talar om att Gudinnans makt över reproduktionen inte bara innebär makt över liv, 

utan även över död, genom möjligheten för kvinnor att välja abort.
74

 Modern inom gudinnere-

ligiositeten har alltså potential att vara en mer gränsöverskridande gestalt än hon kanske van-

ligtvis får utrymme att vara. 

      Den kanske allra mest gränsöverskridande bild av den Stora Modern som framkom under 

mina samtal målades upp av Marga. Den Moder hon beskriver överskrider gränser mellan 

djur, människa och gudom, mellan kristet och hedniskt, och mellan liv och död, givande och 

tagande. Och kanske kan denna gestalt därmed till någon del kunna sägas inta en position som 

det Haraway kallar olämpliga/obestämda andra, som utmanar gränser och kategorier. Mot slu-

tet av Margas reflektion överskrids även gränsen mellan den fiktiva gestalten och en verklig 

gestalt:  
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Det finns en jättefin gammal staty där är det en björn som håller i en björnunge. Den är 

från en urgammal kultur, jag kommer inte ihåg vilken, men den berörde mig väldigt 

mycket – den här björnmamman och så lille björn, som hon då håller i sitt knä precis som 

Maria och Jesusbarnet ungefär, den typiska amningsställningen nästan. Jag fick någon sån 

här resa eller vision på den här statyn att björnen porträtterar det här moderliga som både 

när och vill skydda det liv som hon har burit fram. Och allt som hotar det liv hon har burit 

fram är hon redo att döda. Och så tänkte jag att eftersom att liv lever av liv så är det alltid 

nånting som... Det blir en cykel och den är inte alltid så idyllisk. Allt liv lever av liv – 

alltså måste allt liv dö. Jag tyckte att det stämde med min universella Moder nånstans; det 

finns en kärlek till alltet, accepterande av allt. Kanske är det inte en kärlek mätt med våra 

mått. Ja, allts rätt till existens, att det är nån form av kärlek i det… Och också rätten till 

död. Apropå det var det nån som fastande i ett spindelnät här nu... [skrattar] Nån blev 

glad. Lille flugan som försöker överleva... Men spindel är på väg, den Stora Modern där 

också. Hon spinner sitt jättenät [skrattar].  

 

 

4.3 Gudinnan i kroppen 

Den mest inflytelserika personen inom wicca efter Gerald Gardner själv brukar betraktas som 

Starhawk, som 1979 skrev The Spiral Dance – A Rebirth of the Ancient Religion of the Great 

Goddess, vilket jag i inledningen till denna uppsats beskrev som just det verk som öppnade 

dörren för mig till nyhedendom och gudinnereligiositet.
75

 Starhawk var liksom Budapest en 

aktivist och wiccan, och hon kom att inspireras djupt av Budapests feministiska wicca.
76

 Men 

till skillnad från Budapest, som var en gynocentrisk radikalfeminist, var Starhawk ekofemi-

nist. Medan Budapest fokuserade på uppvärderandet av det kvinnliga, och på kvinnors återta-

gande av makt, var Starhawk fokuserad på en i grunden omformulerad världsbild.  

 

4.3.1 Den uppvärderade kroppen 

Inom den ekofeministiska analysen ses, som tidigare nämnts, det patriarkala samhällets 

grundkärna som den dikotomiska, dualistiska världssynen; världen kategoriseras i motsatser 

där den ena polen upphöjs och görs till subjekt, medan den andra nedvärderas och görs till 

objekt. Inom ekofeminismen ser man just nedvärderandet av kroppen till förmån för en trans-

cenderad verklighet – må den vara andlig eller intellektuell – som den mest grundläggande 

föreställningen i det patriarkala samhällets förtryck mot både kvinnor och natur. Många menar 

att denna föreställning tar sitt kanske allra starkaste uttryck inom kristendomen. Radford Ru-

ether är en av dessa, som förutom att hon är en kritiker av gudinnereligiositeten, också är en 

kristen ekofeminist.
77

 Radford Ruether spårar denna föreställning till de två idétraditioner som 

utgör basen för kristendomen. Den första av dessa är den platonska, inom vilken det finns en 
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stark dualism. Hos Platon är de grundläggande onda elementen kroppslighet och död, och det 

yttersta målet hos Platon är att helt frigöra sig från kroppslighet – först genom att stå emot 

kroppsliga och känslomässiga begär, men slutligen genom att helt uppnå ett kroppslöst, and-

ligt tillstånd.
78

 Den andra idétraditionen är den judiska. I Gamla testamentet är det onda Andra 

starkt förknippat med orenhet, och kroppslighet i allmänhet förknippas starkt med det orena. 

De två kroppsliga uttryck som ses som allra mest orena är död samt kvinnliga kroppsliga 

funktioner kopplade till reproduktion.
79

 Radford Ruether menar att fusionen mellan judiska 

och platonska idéer har lett till att kristendomen som helhet i hög utsträckning blivit en religi-

on som strävar bort från det jordiska och kroppsliga, där död och sexualitet är särskilt koppla-

de till idén om detta kroppsliga onda. Kvinnor har kopplats till denna onda materialitet främst 

genom rollen som barnafödare, och denna kvinnosyn tar sig exempelvis uttryck genom att det 

är kvinnan som ges skulden för döden, genom Evas fall.
80

  

      Inom gudinnereligiositeten finns en utbredd medvetenhet om detta förhållande, och ge-

nom att heligförklara kropp och natur söker man upplösa de tänkta gränserna mellan det and-

liga, heliga, goda, och det kroppsliga, profana, onda. Att det inte finns några gränser mellan 

det kroppsliga och det andliga är en så central trosföreställning inom nyhedendomen att Mi-

chael York i sin beskrivning av nyhednisk teologi pekar på den som det allra mest utmärkande 

elementet för hela religiositeten.
81

 Inom gudinnereligiositeten arbetar man ofta särskilt med 

kvinnors kroppslighet, eftersom kvinnors kroppslighet skambelagts särskilt mycket. Genom 

att observera likheter mellan de egna kroppsfunktionerna och naturens cykler arbetar man 

med att upptäcka att samtidigt som man är människa är man också natur, och att det vare sig 

är något ont eller motsägelsefullt.
82

 Ann beskriver detta arbete som helt centralt: 

 

Mycket av obalansen kan man upptäcka om man börjar smyga på den feminina energin, 

hur den rör sig genom död och pånyttfödelse, den transformationen i naturen… om man 

börjar synka med årsväxlingarna istället för att köra sitt race hela vägen runt utan att ald-

rig kolla av. Du kommer i synk med cyklerna på ett annat sätt, och kan se dig själv. Först 

tittar du utanför, ”ja, nu faller löven”, sådär, ”nu kommer vårknopparna”. Och sen tänker 

du, ”men gud, mina löv håller på och faller också”, eller ”mina vårknoppar håller på 

att...” 

 

Inom den gynocentriska gudinnereligiositeten finns en uppfattning om att kvinnor per defini-

tion har en närmare kontakt med naturen, exempelvis genom sin livgivande funktion och ge-
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nom menstruationscykelns överensstämmelse med måncykeln. Därigenom menar man att om 

samhället i högre utsträckning grundades på kvinnliga erfarenheter, skulle kroppslighet och 

natur inte nedvärderas i lika hög utsträckning.
83

 Men många feminister har också pekat på fa-

ran i att särskilt framhålla kvinnors kroppslighet, eftersom denna koppling uppstått inom en 

patriarkal, dualistisk idéstruktur, och antyder att män är mer intellektuella och i högre grad 

fria från tvingande materiella processer än kvinnor, vilket historiskt sett varit ett sätt att rätt-

färdiga mäns makt över kvinnor.
84

 Den stora modergudinnan, Moder Jord, ställd som den 

transcenderade Faderns motpol, riskerar att reproducera just denna föreställning. Viktoria är 

djupt medveten om denna problematik, och säger såhär: 

 
Jag skulle inte säga att Moder Jord har en specifik koppling till kvinnor, utan till alla va-

relser som lever. Vi har alla det bandet till henne. Jag känner inte alls att kvinnor skulle 

ha en speciell koppling till Moder Jord. Varför det? Jag förstår vad det grundar sig på, 

barnafödande och det här. Och ja, barnafödande är en specifik sak i sig som absolut inte 

ska nedvärderas och förringas, tvärt om, men att koppla det specifikt till något förbund 

med Moder Jord, det skulle jag inte göra. Eller jag tycker inte att det är konstruktivt att 

göra det.  

 

 

4.3.2 Den kroppsligt situerade Gudinnan 

Även om det finns ett behov av att uppvärdera kvinnors kroppslighet, ser den ekofeministiska 

gudinnereligiositeten det som långt mer avgörande att arbeta för en radikalt annorlunda syn på 

själva begreppen ”kroppslighet” och ”natur” och hur de förhåller sig till kategorier som intel-

lekt, vilja och moral. Christ pekar återigen på att det inte bara räcker att återta begrepp, utan 

att de dessutom behöver dekonstrueras. Hon förespråkar en vidgad medvetenhet om vad 

kroppslighet innefattar genom att även beskriva intellektuella handlingar som skrivande och 

tänkande som kroppsliga – när vi tänker använder vi vår hjärna, när vi skriver vår hand, samt 

träet i pappret och pennan.
85

 Här syns tydligt att det finns beröringspunkter mellan ekofemi-

nismen och Haraways teori om situering. I följande utläggning förklarar Viktoria vad tanken 

om att vi aldrig kan förhålla oss okroppsligt till verkligheten betyder för synen på det gudom-

liga för henne:   

 
Gudinnan innebär flera saker. Det första svaret skulle vara allt som är. Det andra svaret 

skulle vara Moder Jord. Och då tänker jag att ”allt som är” är på sätt och vis större och 

mer än Moder Jord, för det är hela skapelsen inbegripen. Men samtidigt så är ju Moder 

Jord förutsättningen för att vi ska kunna uppleva över huvud taget. Alltså den fysiska 

aspekten av tillvaron är ju helt central – vi kan inte uppleva nånting utan våra kroppar. 
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Oftast så tänker vi oss på nåt sätt att kroppen liksom bara är där och det är sekundärt, men 

för mig är det helt primärt. Så ”allt som är” ryms på så sätt i Moder Jord.  

 

 

Gudinnan beskrivs här som den kroppsligt situerade upplevelsen av verkligheten. Detta står i 

motsats till idén om den kristna Guden som, i linje med den strikta dikotomin mellan kropp 

och ande inom kristendomen, ses som transcendent i förhållande till sin skapelse. De flesta 

feministiska teologer ser det gudomligas transcendens som ett problem eftersom det ger ut-

tryck för en hierarkisk världsordning, där det gudomligas transcendens utgör en modell för en 

dikotomisk och hierarkisk ordning mellan män och kvinnor, herre och slav, människa och na-

tur.
86

 Viktoria identifierar just närvaron respektive frånvaron i det materiella – i kroppen och i 

jorden – som den huvudsakliga skillnaden mellan gudinnereligiositetens Moder och kristen-

domens Fader: 

 

Elin: Hur skiljer sig Modern från Fadern då i såna fall? Viktoria: Den kristna Fadern är ju 

frånvarande. Han är ju i allra högsta grad en del av en patriarkal struktur som bara liknar 

elände tycker jag. Om man pratar om hur det har sett ut i den kristna traditionen och i vå-

ran historia så tycker jag kristendomen är ett ruskigt exempel på hur illa det går när den 

som ska vara grunden för allt bara på något sätt är frånvarande och bortvänd. Eller om vi 

är bortvända därifrån, hur man nu tänker om det... Så jag tycker kanske inte att det är 

konstigt då att människor på något sätt har vänt sig bort ifrån den gudsbilden. Det verkar 

sunt. 

 

Inom gudinnereligiositeten tar idén om det gudomligas kroppslighet och immanens tydligt 

uttryck i språket om det gudomliga, genom begreppet ”Moder Jord”. I en diskussion med Vik-

toria framkommer att detta begrepp delvis används medvetet just för att signalera det gudom-

ligas immanens: 

 

Om jag pratar med människor som inte är så mycket i dom här sammanhangen, som kan-

ske inte är så familjära med dom här olika begreppen, då använder jag framför allt be-

greppet Moder Jord när jag pratar om Gudinnan. Elin: För en utomstående person kanske 

det är så att Gudinna ligger så nära Gud, och att man i kristen tradition tänker sig Gud 

som någonting skiljt från skapelsen, och att man med Moder Jord mer... Viktoria: ... tyd-

liggör... Elin: ... att det är i jorden... Viktoria: Exakt. Vi är så otroligt präglade av tänket 

att på nåt sätt så är Gud nånting som är skiljt ifrån skapelsen, eller befinner sig någon an-

nan stans. Och då tänker jag att Gudinnan kan lätt, precis som du säger, att det blir lätt 

bara nån slags samma sak fast det är en tant. Men om man säger ”Moder Jord” blir det 

tydligt att man tänker sig att det heliga är i skapelsen – i kroppen, i varje träd, i varje sten, 

i grässtrået, i ett djur, i en människa.  
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Att Gudinnan är situerad i plats handlar dels om, som Viktoria tidigare påpekar, att Moder 

Jord utgör den situerade plats i universum utifrån vilken alla människor möter verkligheten, 

men det tar sig även uttryck genom alla kulturspecifika polyteistiska gudinnor, som tänks vara 

situerade på specifika platser på Jorden. Marga beskriver det såhär: 

 
Om jag är i Indien så faller det sig väldigt onaturligt för mig att prata med Freja. Det hän-

der att jag gör det, men då har jag också en connection hemåt på något vis. Är jag i Indien 

så är det mycket lättare för mig att vända mig till nån av dom som hör till den kulturen, 

därför att dom är sprungna ur den jorden, ur den kulturen, ur den miljön.  

 

Men parallellt med denna uppfattning om Gudinnan som situerad i plats finns det, som fram-

kommit i de två tidigare avsnittet, inom gudinnereligiositeten en idé om Gudinnan som en 

universell kraft eller energi. När det gäller den Stora Gudinnan talar man om ”den feminina 

kraften” eller ”den livgivande kraften”. På samma sätt kan Gudinnans många polyteistiska 

uttryck ibland betraktas som uttryck för olika universella energier. Ann ger uttryck för detta 

perspektiv på saken: 

 

Som Priestess of Avalon så lär man sig den sidan av jordens hjul förstås, och dom gudin-

norna som dansar där. Och dom heter ju andra saker än här. Men energin är ju samma, 

exakt samma, det är bara olika namn på dom. Elin: Då tänker du dig att det finns någon 

uppsättning grundenergier som är dom samma var man än är i universum? Ann: Ja, det är 

nog mer så, en grundton av någonting.  

 

Detta universaliserande perspektiv på gudomligheten hamnar i konflikt med idén om Gudin-

nan som situerad i plats, och utifrån Haraways teori måste det betraktas som problematiskt, 

eftersom det gör anspråk på att vara en objektiv, universell beskrivning av verkligheten. Bero-

ende på var man är situerad i världen och i kropp kommer världens ”grundenergier” uppfattas 

och beskrivas olika, och att en viss beskrivning blir dominerande över andra är en fråga om 

makt. En sådan beskrivning som fått stort inflytande i gudinnereligiösa sammanhang är som 

tidigare nämnts den jungianska, inom vilken man talar om dessa universella energier som ”ar-

ketyper”. De jungianska arketyperna har i sin tur sitt ursprung i Platons teori om transcenden-

ta grundenergier som han kallade ”idéer”. Den feministiska religionsvetaren Naomi R. Gol-

denberg menar att gudinnereligiositeten allvarligt behöver se över användandet av jungianska 

teorier, utifrån att dessa reproducerar idén om en överordnad, transcenderad verklighet.
87

 Men 

det faktum att gudinnereligiositeten är influerad av flera olika idéströmningar ger upphov till 

att flera förklaringsmodeller används parallellt, och samtidigt som Ann beskriver gudinnorna 

                                                 
87

 Naomi R. Goldenberg 1989. ”Archetypal Theory and the Separation of Mind and Body” i Christ, Carol P. & 

Plaskow, Judith Weaving the Visions – New Patterns in Feminist Spirituality. San Francisco: Harper. S. 244ff 



43 

 

som uttryck för universella, transcenderade grundenergier, framställer hon dem i fortsättning-

en av sin beskrivning som situerade i plats: 

 

Sen tycker jag att min walk som Priestess of Avalon också handlar om att hedra dom gu-

dinnorna där man är. Så mitt jobb just nu är ju att hitta gudinnorna här där jag bor. Och 

det visar sig att dom är ju inte är samma här som uppe hos Lola eller Gittan [andra svens-

ka Priestesses of Avalon, min anm.].  

 

Att Gudinnan är situerad i plats tar sig alltså för det första uttryck i hennes situering i rymden, 

som Moder Jord, för det andra som i en mängd olika gudinnor knutna till olika geografiska 

platser. Men ytterst betyder det också att gudinnan är situerad i den individuella, mänskliga 

kroppen. Viktoria förklarar detta samband: 

 

Gudinnan är en upplevelse inifrån och ut; att jag utgår ifrån kroppen och platsen och den 

fysiska omständighet där jag befinner mig – både i min kropp och geografiskt vart jag än 

är. När jag tänker på rymden till exempel, så är det också en del av Moder Jord. Moder 

Jord är inte bara marken vi går på, utan det är hela världen och verkligheten så som vi 

upplever den. När vi står på marken och tittar upp i rymden så är det också Moder Jord, 

eller Gudinnan. Vi hade inte haft någon rymd om vi inte hade haft Jorden att stå på. Lik-

som, vi tänker oss ofta att Jorden svävar i rymden, och det kan den ju gott göra, det säger 

jag ingenting om, men det är också så att när vi upplever rymden och allting som vi erfar, 

det erfar vi från vår plats på Jorden och i våra kroppar.  

 

Upplösningen av dikotomiska, hierarkiska gränser tar sitt kanske allra yttersta uttryck inom 

gudinnereligiositeten genom att det gudomliga tänks var situerat i den mänskliga kroppen. 

Eftersom man menar att det inte finns något ickesituerat, objektivt sätt att vara människa på, 

utan att man alltid existerar i sin specifika kropp, och det gudomliga finns i just denna specifi-

ka kroppsliga situering, så måste det gudomliga könas, eftersom kropp alltid är könad.  

Gudomens kropp och kön är därmed en speglig av utövarnas kropp och kön, och eftersom de 

människor som huvudsakligen utvecklat och utövat denna religiositet har varit situerade i vad 

som brukar benämnas som kvinnliga kroppar, har även gudomligheten allmänt denna form. 

Upplevelsen av att Gudinnans situering beskrivs av Joanna såhär: 

 

Hon är väldigt nära. Om jag ser henne så är det ju liksom inte som att hon är ifrån mig, då 

är det som att vi är ihop. Alltså, sitter ihop på nåt sätt. Och liksom jag kan ju känna henne 

i mig och se henne utanför mig på samma gång. Men det är som att hon är inne i mig och 

det som är utanför, det är bara som en reflektion av det som är på insidan.  

 

I både Joannas och Viktorias beskrivningar av Gudinnan som situerad i den egna kroppen 

framhålls att den egna kroppen inte tänks vara tydligt skiljd från resten av världens kropp; de 
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absoluta gränserna mellan det egna subjektet och den omgivande världen upplösta. I Anns 

allra första svar på vad Gudinnan är för henne blir detta tydligt: 

 
Ann: Gudinnan för mig personligen betyder en total närvaro. För mig är det ett tillstånd 

mer. Elin: Ett tillstånd i dig själv, eller i världen? Eller är det samma sak? Ann: Ja, det 

finns ju som jag ser det ingen separation på det sättet, mellan jag och världen. Men… 

Gudinnan är som ett andetag, Gudinnan är liksom livsenergin, Gudinnan är allt som är. 

Och för mig när jag är totalt i kontakt med allt som är det som ett lugnt tillstånd som… en 

expansion och implosion samtidigt. Så jag ser inte Gudinnan som något väsen någonstans 

utanför mig själv.  

 

Hos Haraway är en av de huvudsakliga definitionerna av en postpatriarkal identitet att den 

”vägrar att ta på sig antingen ’jagets’ eller den ’andres’ mask, vilka erbjuds av de domineran-

de berättelserna om identitet”.
88

 I en diskussion med Viktoria växer det fram en bild av Gu-

dinnan som stämmer in på denna beskrivning: 

 
Viktoria: Jag uppfattar Gudinnan, inte som abstrakt, men opersonlig. Jag tycker att det 

personliga är lite överskattat, att det har att göra med vårt individualistiska sätt att tänka. 

Att vi liksom är så fokuserade på individ. Elin: Liksom att behovet av att ha en relation 

handlar om att jag är en person, och att mitt Jag slutar här vid min hud. Viktoria: Vilket 

jag tycker är helt... För mig är det inte så. Elin: ... och att poängen med Gudinnan, den 

metaforen eller bilden, är att det inte är så... Viktoria: ... utan allt är upplöst... 

  

4.3.3 Att identifiera sig med gudomlig, kvinnlig kraft 

Att Gudinnan har/är i kropp handlar dock inte bara om en strävan efter att upplösa dikotomis-

ka gränser, utan även om ett behov hos kvinnor att identifikatoriskt kunna spegla sig i en gu-

domlig gestalt. Inom kristendomen har det ofta hävdats att eftersom det gudomliga transcen-

derar kropp transcenderar det även kön, och att det därmed saknar betydelse med vilket genus 

det gudomliga benämns. McFague menar dock att den kristna Guden bara framstår som trans-

cenderande kön för att det manliga könet utgör normen för en människokropp. Att säga att 

den kristna Guden är könlös är bara att osynliggöra att Guden trots allt är manlig. Det gudom-

liga, menar hon, måste vara könat i form av flera kön för att man som människa ska kunna se 

sig själv i det gudomliga.
89

 Behovet av att speglas kroppsligt i det gudomliga har ofta fram-

hållits som mycket centralt inom gudinnereligiositeten, och denna roll hos Gudinnan framstår 

som en av de allra mest betydelsefulla för samtalsdeltagarna. Ann och Marga ger uttryck för 

detta: 

 

Ann: För mig är det viktigare med den mer abstrakta kraften, men sen tror jag att vi män-

niskor har satt den kraften eller den energin så som en människa så att vi ska kunna känna 

                                                 
88

 Haraway 1991 S. 11 
89

 McFague 1989 S. 137 



45 

 

igen oss och spegla oss i den och känna igen oss i den klart. Och jag tror att det är lättare 

för en kvinna att spegla sig i en annan kvinna, rent fysiskt. 

 

Marga: Jag tror att det är vansinnigt betydelsefullt för att kvinnor har haft så lite att iden-

tifiera sig med. Att i det verbala dagliga språkbruket för allting heligt hela tiden bara an-

vända han, det är också en anledning till att jag rent intellektuellt har dragits till honorna i 

mytologin.  

 

Men Haraway har ställt sig skeptisk till potentialen hos Gudinnan att vara en verkligt gräns-

överskridande figur för feministisk identifikation, och den gränsöverskridande figur hon i för-

sta hand propagerat för är istället cyborgen. I ett berömt citat säger hon:  

 

Även om de båda är förenade i spiraldansen så skulle jag hellre vilja vara en cyborg än en 

gudinna.
90

  

 

Att hon talar om att de båda är förenade i ”spiraldansen” framstår som indirekt referens till 

Starhawks The Spiral Dance, och Haraway har också vid tillfällen uttalat sin sympati för eko-

feminismen. Kanske kan man tolka detta som att hon ändå inte helt avfärdar Gudinnans po-

tential, utan snarare pekar på att hon är en belastad symbol i behov av problematisering. Mar-

ga beskriver vad Gudinnan är för henne såhär:  

 

Gudinnan är en möjlighet att som kvinna identifiera sig med en gestalt som är ut-

över det vanliga, utöver allt som ryms i en ram.  

 

Att överskrida gränser och finna en identitet som inte ryms i en ram är själva definitionen av 

Haraways olämpliga/obestämda andra, så visst framstår det som att Gudinnan har potential att 

utgöra en identifikatorisk modell för en sådan identitet.  

      När Gudinnans kvinnlighet ska definieras sker det ofta utifrån egenskaper som livgivande, 

passivitet, närande, kreativitet och så vidare, vilket leder till ett biologiskt deterministiskt es-

sentialiserande av kvinnlighet. McFague argumenterar istället för ett könande av det gudomli-

ga som en rent kroppslig företeelse – Gudinnan är ur detta perspektiv inte kvinnlig i egenskap 

av att hon är passiv, närande eller något annat, utan helt enkelt i egenskap av att hon har kvin-

nokropp.
91

 När jag ber Marga definiera ”den kvinnliga kraften” hon talar om, landar hon just 

på detta sätt i en definition av kvinnlighet som i första hand kroppslig: 

 
Vad den kvinnliga kraften är, om den för tillfället är krigare, kunskap, närande, sexualitet, 

fruktbarhet... det är svårt att prata om och säga ”det här är den korrekta kvinniga kraften 

och det här är den korrekta manliga kraften”. Det tror jag är omöjligt för dom flyter in på 
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samma områden. Eftersom att jag jobbar mycket med resor
92

 och visioner och att måla, så 

blir det att det jag ser är en manlig eller kvinnlig figur. Det är det jag benämner som man-

ligt eller kvinnligt. Det är nog inte så mycket vad dom gör. För kvinnor kan också hugga 

huvudena och hälla blod så att säga. Och män kan också nära.  

 

Men även om man undviker biologisk determinism när man talar om kvinnlig kraft som något 

enbart kroppsligt, är det å andra sidan problematiskt att tala om ”kvinnors kroppar” som en 

tydligt avgränsad kategori. Att definiera kvinnlig kraft utifrån kropp blir lätt lika normerande 

och exkluderande som att definiera kvinnlig kraft utifrån mentala egenskaper. Utifrån Hara-

ways poststrukturalistiska teori är de kategorier utifrån vilka vi delar in kroppar i olika grup-

per som ”kvinnor” och ”män” godtyckliga, och det gemensamma problemet med båda ovan 

nämnda sätt att tala om kvinnlig kraft ligger i det anspråk på universalitet och objektivitet som 

båda bär på. Utifrån Haraways teori är det mycket betydelsefullt att, som gudinnereligiosite-

ten, tala om en förkroppsligad verklighet, men det räcker inte – de befintliga idéerna och ka-

tegorierna om kropp måste också dekonstrueras. Gudinnereligiositeten tycks ha kommit en 

bra bit på vägen med att dekonstruera kategorierna kropp/ande och subjekt/objekt, men kate-

gorierna kvinnlig kropp/manlig kropp framstår många gånger som oproblematiserade. 

      I mina samtal med deltagarna kring Gudinnan som en gestalt att identifiera sig med 

kroppsligt framkommer dock även sätt att tala om ”kvinnlig kraft” som varken framstår som 

biologiskt deterministiska, normativa eller exkluderande. Ann förklarar hur hon kom att börja 

utöva gudinnereligiositet på följande sätt: 

 

När jag började gå den shamanska vägen så kände jag en avsaknad, och det var av den 

feminina kraften. Att totalt dedikera en del av mitt liv till att söka Gudinnan i dimensioner 

och i ceremonier och i livsupplevelser, det öppnade upp det spacet för mig som det inte 

gjorde på den shamanska vägen.  

 

Många kvinnor söker sig till nyshamanism, men det är ändå en nyhednisk väg som ursprung-

ligen formulerats av män (som Carlos Castaneda och Michael Harner), och som i hög ut-

sträckning ännu domineras av män genom att det i hög utsträckning är män som ger ut littera-

tur i ämnet och leder kurser. ”Den feminina kraften” som Ann beskriver att hon saknat inom 

denna väg, men som hon upplever att hon får genom gudinnereligiositeten, skulle därmed 

kunna tolkas som kraften i att, som en individ som identifierar sig som kvinna, utöva en reli-

giositet formulerad och dominerad av människor som också identifierar sig själva som kvin-

nor. 

      Joanna använder begreppet ”kvinnlig kraft” på ett sätt som ytterligare antyder en möjlig-

het att tala om den utan att bli essentialistisk, normerande eller exkluderande: 
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Jag behövde hjälp att uttrycka min... just nu säger jag kvinnlighet, men jag vet inte riktigt 

vad det innebär. Det har att göra med jämställdhet. Att det inte har varit lika bra att vara 

kvinna som att vara man. Jag har haft ett behov av att ha en kvinnlig kraft att identifiera 

mig med. Som står stadigt i sig själv och som har lika mycket kraft som det som benämns 

som maskulint. Det har varit väldigt viktigt att jag har kunnat identifiera mig med en kraft 

som jag ser som helig på något sätt. En kvinnlig kraft.  

 

Joanna tvekar att definiera den kvinnliga kraften i essentiella termer. Ändå är det uppenbart 

hur betydelsefullt begreppet ”kvinnlig kraft” är för henne, och när hon letar sig runt i språket 

efter ett sätt att uttrycka vari denna betydelse ligger framstår det som att ”kraft” i detta sam-

manhang kanske inte ska tolkas i termer av ”en övernaturlig kraft”. I ordets vardagliga bety-

delse hänger begreppet ”kraft” ihop med egenskaper som styrka och potens, och i Joannas be-

skrivning tycks det vara i just denna betydelse hon använder begreppet. Joanna fortsätter: 

 

Jag kunde ju se att jag behövde det här för att utvecklas. Jag var väldigt såhär instängd, väldigt 

tillbakadragen, rädd... Rädd för att visa vem jag var, rädd för att öppna mig för andra människor, 

rädd för att uttrycka mig som jag kände att jag var. Och Gudinnan hon gör ju allt det där. Så det 

kändes som att hon kunde hjälpa mig att stå i min egen kraft och att visa den gudomliga sidan 

som jag har i mig liksom. Att jag kunde vila i henne liksom, och vara trygg och säker, och sam-

tidigt bli pushad att visa vem jag var, och att våga förändras och göra nya saker.  

 

Det som gör denna styrka och potens specifikt kvinnlig tycks inte vara att den bär på några 

essentiella kvalitéer, eller ens att dess bärare innehar en tydligt avgränsad ”kvinnokropp”. 

Kvinnligheten framträder i Joannas beskrivning som allt det som inom det patriarkala syste-

met kategoriseras som Annat, och att vara kvinna innebär därmed inte att ha några essentiella 

kvalitéer, utan helt enkelt att ha blivit benämnd som kvinna. Den ”kvinnliga kraft” Joanna 

pratar om är en annan sorts kvinnlighet än den objektifierade, patriarkala kvinnligheten – det 

är den självdefinierade kvinnligheten som gör motstånd mot att vara ett definierat objekt, men 

som samtidigt – som Haraway formulerar det – vägrar ta på sig ”jagets” mask. Det är en 

kroppslig kvinnlighet, men inte en som definieras utifrån kropp.  

      Marga talar om den kvinnliga kraften såhär: 

 
Jag tror att genom att jobba med gudinnorna så kan kvinnor hitta tillbaka till en urkraft. Jag 

tror att den bästa metafor för vad jag tror har hänt med den kvinnliga kraften – alltså då 

menar jag bredden, registret av att vara människa av kvinnligt kön – det var när jag var på 

en utesittning i Vuollerim. Där finns en älv som är uppdämd – eller ”reglerad” kallar dom 

det – och jag fann mig sittande på en sten mitt ute i den torrlagda älven, och det var som att 

hela den här älven, som inte fanns där, pratade med mig. Och det var så starkt i min kropp, 

att det här är precis samma sak som har hänt den reglerade kvinnliga kraften. Att om vi 

hade tillgång till hela registret, som det har lagts så många kulturella band på genom årtu-

senden, då skulle vi brusa som älven. Kanske gäller det männen också, men jag fokuserade 

på kvinnorna.  
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Definitionen av kvinnlig kraft blir hos Marga här själva motsatsen till en essentialiserad, nor-

mativ kvinnlig kraft. Den kvinnliga ”urkraft” hon talar om genom metaforen en brusande älv 

beskriver hon just som tillgången till ett fullt register av att vara människa, medan bilden av 

den torrlagda, ”reglerade” älven representerar den ”reglerade” kvinnligheten – det vill säga en 

essentialiserad och normativ definition av kvinnlighet. 

 

 

4.4 De många gudinnorna 

Som det framkommit hittills talar man inom gudinnereligiositeten ofta om ”Gudinnan” i be-

stämd form singular – ett begrepp som, beroende på hur man ser det, syftar på en slags allom-

fattande feminin kraft, den ursprungliga föderskan, Moder Jord och/eller den immanenta, 

kroppsligt situerade, allomfattande närvaron. Samtidigt har det framkommit att man också 

talar om ”gudinnor” i plural, och i det avslutande citatet i det föregående avsnittet beskriver 

Marga att det är gudinnorna som just genom sin mångfald har möjlighet att ge kvinnor till-

gång till det som den kvinnliga kraften innebär för henne – ”hela registret” av att vara männi-

ska.  

      Inom Haraways poststrukturalistiska teoribildning betraktas det som helt centralt att arbeta 

för att underminera alla former av privilegierade och normerande berättelser och perspektiv 

på världen, och att sträva bort från enhetliga och hela lösningar och konstruktioner. Många 

feministiska teologer betraktar av denna anledning monoteism som problematisk, eftersom 

den Enda Gudomen just kan betraktas som en sådan enhetlig lösning, som riskerar att produ-

cera en Enda, privilegierad och normerande världsbild.
93

 Även om den Enda Gudinnan repre-

senterar andra värden än den Enda Guden, kan hon därmed betraktas som del av samma uni-

versaliserande och objektivistiska struktur som den Enda Guden. I ett berömt citat påpekar 

den gudinnereligiösa journalisten Margot Adler att ”trading ´Daddy´ for ´Mommy´ is not libe-

ration.”
94

 Adler genomförde 1986 en stor intervjustudie bland nyhedningar, och kunde då 

konstatera att trots att nyhedendomen gör en stor sak av att vara odogmatisk och ickenorma-

tiv, fanns det tendenser att bli bekväm i konsensusuppfattningar inom de enskilda grupperna, 

och att det till viss del saknades en nyfikenhet på andra möjliga sätt att se på världen. Dessa 

konsensusuppfattningar hade en tendens att stelna till normativa trosföreställningar. Adler såg 

det som ett stort problem att det som ursprungligen uppstått som kritik mot dogmatism och 

entydighet, på detta sätt var på väg att själv anta formen av en ”sann” eller ”rätt” väg.
95

 Även i 
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min studie syns tendenser till normativ teologi, ofta utifrån gudinnereligiösa traditioner som 

länge haft en stor litterär utgivning, som wicca, new age och gynocentrisk och/eller ekofemi-

nistisk gudinnereligiositet – traditioner som samtliga ofta just omfattar en idé om en Enda 

Gudinna. 

      Den Enda Gudinnan likställs, som tidigare framkommit, inom gudinnereligiositeten ofta 

med ”Modern”. Bakgrunden till denna teologi står, som jag redogjort för i avsnitten 4.2 och 

4.3, att finna i tolkningar av arkeologiska och historiska studier av forntida kulturer som i nå-

gon mån blivit normativa i gynocentriska och ekofeministiska sammanhang. Hur det egentli-

gen låg till med synen på en överordnad kvinnlig gudomlig gestalt i de forntida samhällena är 

som sagt mycket omstritt, och ingenting jag avser undersöka i denna studie. Men någonting 

man med säkerhet kan konstatera är att modersgestalten är mycket betydelsefull inom just den 

tradition gudinnereligiositeten förhåller sig kritisk mot – kristendomen: 

 
Elin: En gestalt som har varit så otroligt betydelsefull i det västerländska samhället är ju 

Jungfru Maria, som på något sätt är den enda tillåtna kvinnligheten i kristen tradition. 

Marga: Men hon blev ju också bryggan för dom tvångskristnade folken, där hon kunde 

vara den kvinnliga Gudinnan. Men hon blev begränsad till moder – hon var inte krigare 

längre, som Ishtar till exempel, och hon var inte ödesgudinna på samma sätt som de gam-

la Akkorna. Maria har varit bryggan, men samtidigt hållit ramen för var kvinnans roll är, 

och det är just en modersroll. Medan om du tittar på alla dom andra kulturerna så har du 

både kunskapsgudinnor och krigargudinnor och fruktbarhetsgudinnor som löper amok, 

som Freja som gör saker som inte är comme il faut i det vanliga samhället.  

 

Marga beskriver här en annorlunda tolkning av de forntida världsbilderna, där modersrollen 

framstår som ett kvinnligt gudomligt uttryck bland många, och där det snarare varit kristen-

domen som begränsat de gudomliga kvinnliga gestalterna till Modern som den enda tillåtna 

kvinnligheten. Även Joanna ger uttryck för att hon är bekymrad över att moderaspekten hos 

Gudinnan ofta får en överordnad roll, och beskriver just denna som en av fyra huvudsakliga:  

 

En sak man inte ska glömma är att det finns ju andra aspekter av Gudinnan. Det blir lätt 

så att man bara fokuserar på "the Mother", men till exempel inom det keltiska i Avalon, 

så är det ju inte mest fokus på det. Då har hon ju tre andra aspekter som är lika stora. 

Först så har vi ju the Maiden, alltså Brigid, ungmön, hon som är den första lågan, det för-

sta livet på våren, där i februari när det börjar pyra. Sen så har vi ju The Lover, Rhiannon. 

Hon är liksom jungfrun som går över i en mer vuxen gestalt – det kreativa, sexuella. Och 

sen efter henne då kommer ju the Mother, som föder och när sina barn, och ger mat och 

styrka och trygghet. Och efter henne så kommer den Gamla, the Crone, Cerridwen, Shee-

la-Na-Gig. Den gamla och den visa, hon som har all kunskap och all klokhet i hela värl-

den. Så det finns ju flera aspeker.  

 

Den Enda Gudinnan är alltså inte det enda sätt på vilket samtalsdeltagarna ser på det gudom-

liga. Förutom nyhednisk teologisk litteratur tycks även mer skönlitterära, episka och mytolo-

giska berättelser spela en viktig roll som bas för samtalsdeltagarnas skapande av en religiosi-
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tet, och i dessa framträder gudomarna ofta snarare i en mångfald. I den keltiska tradition Ann 

och Joanna är fokuserade kring talar man om nio gudinnor som tar sig uttryck i de fyra hu-

vudaspekter Joanna talar om. I den fornskandinaviska tradition Marga och Viktoria är fokuse-

rade kring är mångfalden ännu större – antalet gudar och gudinnor är obestämt, och utöver 

dessa finns en mängd andra väsen, och gränserna mellan de olika typerna av väsen är ofta 

otydliga. För Marga, vilken är den samtalsdeltagare vars religiositet kanske är allra djupast 

förankrad i den nordiska traditionen, är det till och med så att mångfalden föregår enheten:  

 

Jag skulle nog egentligen inte säga att jag har Gudinnan som det som är över allting annat 

på nåt vis, utan jag tycker om den här mångfalden gudinnor, med olika former och olika 

funktioner. Somliga vildare, andra mer närande. Och att kunna ha båda kvalitéerna i 

samma – att kunna nära och döda, liksom – nånstans är ju det livet. Hon kan vara Freja, 

hon kan vara Hel… Det händer att jag tar in från andra kulturer också – hon kan vara 

Athene, hon kan vara den gamla spindelgudinnan. 

 

Många feminister menar att det just är i mångfalden av gudinnor den verkligt subversiva po-

tentialen i gudinnereligiositeten ligger, genom att dessa i sin mångfald utmanar idén om att 

det existerar en enda, objektivt sann världsbild.
96

 Men mångfalden gudinnor är inte bara bety-

delsefull genom att den blir mer mångtydig och ickedogmatisk – medan Gudinnan riskerar bli 

en normativ bild av en enda ”korrekt” kvinnlighet, visar gudinnorna på den oändliga mång-

fald av sätt det går att vara kvinna på. När Haraway beskriver de nya, postpatriarkala subjek-

ten, samt modellerna för dessa, framhåller hon att det är av yttersta vikt att dessa är mångty-

digt heterogena, och inte, som hon säger, reproducerar det Enda subjektet inom monoteismen 

och ”dess sekulära irrläror”.
97

 Eftersom den gudinnereligiösa Gudinnan är något man som ut-

övare identifierar sig med, som är tänkt vara situerad i den egna kroppen, får detta stor bety-

delse för den egna identiteten, vilket Marga beskriver såhär: 

 

Jag tror att det har varit viktigt att få fram dom här gudinnorna för att skapa en ny väg för 

kvinnor att identifiera sig med sig själva. Jag tror verkligen att gudinnorna har spelat en 

jättestor roll för mig i min egen kvinnliga och mänskliga utveckling, eftersom de är så 

mångfacetterade. Det har gett mig bra psykologisk grund för att få ett mycket bredare 

spektra i att vara människa, i att vara kvinna.  

 

Junus drar i sin avhandling samma slutsats som Marga om den psykologiska betydelsen av 

gudinnornas mångfald för kvinnor och säger: ”Det som tidigare har upplevts som en konflikt 
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mellan olika kvinnoroller blir genom gudinnans många aspekter istället upplevelsen av att 

vara föränderlig, dynamisk och flerdimensionell.”
98

  

 

4.4.1 Gudinnor i konflikt med patriarkatet 

Ändå tycks det alltså vara så att modersgestalten representerar en privilegierad kvinnoidentitet 

bland de nyhedniska gudinnorna. Jag har redan diskuterat möjligheten att se detta som ett ut-

tryck för en omedveten reproduktion av kristna, patriarkala värderingar, vilka under mycket 

lång tid definierat normen för kvinnlighet i västvärlden. Joanna reflekterar såhär: 

 

Det blir lätt fokus på modersaspekten, och det kanske är ett sätt att... om man går gudin-

nevägen... att man känner att man ofta måste rättfärdiga sig eller nånting... ”Vi håller på 

med gudinnevägen men vi sticker inte ut från mängden, vi är inte några radikala männi-

skor, vi är inte några typ feministiska kvinnor...”.  

 

Joanna gör här analysen att det stora fokuset på en gestalt som Modern inom gudinnereligiosi-

teten just kan ses som ett uttryck för en rädsla för att verkligen utmana patriarkala föreställ-

ningar om kvinnlighet, genom att Modern traditionellt sett representerar en accepterad form 

av kvinnlighet, som inte utgör något hot mot vare sig patriarkatet eller idéer om kvinnlighet. 

Junus konstaterar att det inom gudinnereligiositeten absolut produceras gudinnebilder i kon-

flikt med patriarkatet, men hon drar samtidigt slutsatsen att de skulle finnas stora psykologis-

ka vinster för kvinnor om vreden skulle få ett ökat utrymme i gudinnesymboliken.
99

 Inom 70-

taletes amerikanska feministiska wicca, som i högre grad än dagens svenska gudinnereligiosi-

tet var politisk och aktivistisk, tycks denna aspekt haft ett större utrymme. Förgrundsgestalten 

för denna rörelse, Starhawk, beskriver just vreden som en nödvändig aspekt av Gudinnan. 

Hon förklarar att Gudinnan ytterst är kärlek, ”but the love we value is not the airy flower 

power of the hippies or the formless, abstracted agape of the early Christians.” Det är en kär-

lek som är passionerad, relationell och aktiv, och som inte står i motsats till vrede mot orättvi-

sor mot det älskade.
100

 Viktoria ger starkt uttryck för att om gudinnereligiositeten ska kunna 

utgöra ett verkligt utmanande alternativ till patriarkala traditioner, måste det produceras gu-

dinnebilder som inte bara håller sig inom ramarna för tillåten, ofarlig kvinnlighet: 

 

Vi får inte backa och sitta här och vara fluffiga. Det går inte att tro att om vi går ut och 

klappar lite på gräset och sjunger en liten sång och läser några mantran så har vi gjort nåt. 

Summan av kardemumman kanske blev att vi kände oss lite lugnade själva, men när det 

kommer till att verkligen förändra nånting och stå upp för det som verkligen är viktigt, då 
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jäklar, då är det skoningslösheten som ska fram. Men hur fan ska man kunna vara helt 

skoningslös och bara galen om man har en liten bild av att Kali eller Athene eller vilken 

gudinna man nu tänker sig, där hon då står och är såhär jättepiffig? Det är klart att det 

måste finnas utrymme för det som är vackert, men det måste också finnas utrymme för 

det som är skrämmande eller fult, eller läskigt. Och jag kan bli lite bekymrad över att de-

lar av den här allt mer omfattande gudinnerörelsen är ganska upptagen utav det som bara 

är vackert.  

 

Det finns särskilt inom new age en tradition av att producera gudinnebilder som präglas starkt 

av den dikotomiska könsförståelsen, men även av en allmänt dualistisk världsbild – new age-

gudinnorna är påfallande ofta vita, blonda, unga och vackra.
101

 New age har idag som sagt ett 

stort inflytande på samhället i stort, och Viktoria ger uttryck för en oro för vad det innebär att 

denna rörelse allt mer influerar gudinnereligiositeten: 

 

Vi får ju inte bli fastlåsta i nya roller. Ett bra exempel på det är ju de här väldigt vanligt 

förkommande new age-bilderna av gudinnor. Allting är så fluffigt med storbystade, vack-

ra damer i skogen liksom. Liksom en naturkraft personifierad i nånting som ser ut som 

om man hade kunnat tagit det från vilken HM-reklampelare som helst. Det är så lätt hänt, 

just eftersom vi är så vana att tänka i dom här olika strukturerna och stereotyperna. 

 

McFague menar att det är av yttersta vikt att ge särskilt utrymme åt kvinnliga gudomliga ge-

stalter som inte representerar traditionell ”femininitet”.
102

 Historikern Ronald Hutton förklarar 

att han ser en stor feministisk potential i de forntida mytologiernas många gudinnor, genom 

att de i så hög grad representerar just egenskaper och områden som traditionellt är förknippa-

de med manlighet – en potential som han dock anser inte alltid utnyttjas till fullo inom gudin-

nereligiositeten.
103

 I samtalsdeltagarnas berättelser framträder det dock flera exempel på gu-

dinnor i konflikt med både traditionella kvinnoroller och med patriarkatet som helhet. När Jo-

anna beskriver sin uppfattning om Gudinnan framträder en gestalt som inte huvudsakligen har 

med moderskap att göra, och som gör direkt uppror mot normerande föreställningar om 

kvinnlighet: 

 

Jag tror ju inte att Gudinnan hon är bara liksom modern eller den som är snäll och klappar 

folk på huvudet. Jag tror inte att hon är det, hon har väldigt många uttryck. Liksom det 

finns en för allting, hon innehåller allting, alla aspekter som inte är typiskt kvinnliga. Och 

det har jag väl försökt fokusera på – Gudinnan som har kraften och hon som har styrkan. 

Jag har försökt fokusera mer på en kvinnlig gudomlig aspekt som har styrka att påverka 

och uttrycka sig i sin naturlighet i allt det hon är, liksom inte bara vara den Stora Modern.  
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För Joanna representeras denna aspekt av Gudinnan särskilt av den keltiska gudinnan Rhian-

non. Joanna, som funderar på att gå den ettåriga utbildningen till just Priestess of Rhiannon i 

Glastonbury, reflekterar över denna gudinna såhär: 

 

I många traditioner tror jag att Rhiannonaspekten är ganska borta ur the Maiden, att det 

blir kanske mer att the Maiden, det är hon som springer omkring och leker och är barn, 

och sen så går man direkt till Modern, och hoppar över hela den sexuella aspekten. Men 

jag tror att det är viktigt att hon är representerad… Hon är ju väldigt fri i sitt uttryck – där 

finns det inget spår av något patriarkalt, som det kan vara i dom andra tre aspekterna av 

Gudinnan. Hon är väldigt stark i sin kvinnlighet. 
 

Joanna beskriver här att hon upplever att den aspekt av Gudinnan som Rhiannon representerar 

får för lite utrymme inom gudinnereligiositeten. Ett framträdande drag hos Rhiannon är sex-

ualiteten, men till skillnad från Moderns sexualitet är Rhiannons inte inriktad på reproduktion, 

utan på lust för dess egen skull. Liksom kroppslighet generellt nedvärderats inom kristendo-

men, har sexualitet ofta betraktas som något ont, och att på detta sätt uppvärdera sexualitet 

som finns till helt för sin egen skull kan därmed ses som en stark motståndshandling.
104

 Även 

Marga beskriver sexualiteten som religiöst betydelsefull, och hon gör det tydligt på vilket sätt 

det just rör sig om en omstörtande sexualitet, och inte en som håller sig inom patriarkala grän-

ser:  

 

Det jag tycker är roligast med häxan, det är just själva modellen att ta in allt det förbjud-

na. Allt det som kristenheten förbjöd kvinnan att vara, där börjar vi titta, vad finns det där 

för kraft för oss? Och för mig handlar det mycket om sexualiteten. Den kraften. Och vad 

är Djävulen? Det har också varit en viktig bit, för Djävulen och Helvetet har ju också va-

rit ett sätt att hålla så många människor stången. Så du som häxa måste bli vän med Djä-

vulen för att komma ur det här greppet. Du måste vara vän med, och du måste verkligen 

kunna bola med, Djävulen för att förstå begränsningarna. Så länge du har minsta rädsla 

för Djävulen är du fången där. 

 

Margas beskrivning av häxan som kvinnlig förebild är långt bort från de ”fluffiga” new age-

gudinnorna. Häxan beskrivs här som en kvinnogestalt som till det yttersta gör uppror mot pat-

riarkatets normer, dels genom sin fria sexualitet, men kanske framför allt genom en mer sym-

bolisk sexualakt med Djävulen, där Djävulen symboliserar alla de uttryck som kvinnor för-

vägrats i patriarkala sammanhang. Marga ger uttryck för en uppgörelse med tron på en absolut 

ondska och en absolut godhet, och hennes reflektion liknar en poststrukturalistisk dekonstruk-

tion av begreppen, där hon visar att de egentligen bara är maktredskap genom vilka normer 

skapas och upprätthålls. Ann beskriver nedan ett konkret sätt på vilket hon arbetar med att 

                                                 
104

 Holmberg 1998 S. 294f 



54 

 

föra in kvinnliga gudomliga aspekter i religiositeten som just kan uppfattas stå i konflikt med 

traditionella värderingar om god och önskvärd kvinnlighet: 

 

Jag brukar ge som en krigarinnauppgift att gå och titta på andra kvinnor i samhället, på 

caféer och dom man möter, och se hur man känner för dom. Bara lyssna på sig själv och 

se vilka förutfattade meningar man har om kvinnor. ”Åh, så där är inte jag i all fall!”. 

”Åh, Gud, så där skulle jag vilja vara”. Och se var man har sina stängda symboler och se 

vilka kvinnor man inte vill vara. Och där kommer ju gudinnor in – att titta i gudinnornas 

ansikte då och se vilken gudinna man har jättesvårt med. Och likväl för män förstås då att 

titta, ”jamen sån man tycker jag om och sån inte”. Och där kommer ju gudar och gudin-

nor in. Det är lättare som kvinna då att titta i gudinnornas ansikte då och se vem man syn-

kar med och vilken gudinna man har jättesvårt med. Och där är det ju ganska intressant 

då, för den gudinna man har svårt med är ju ofta den man behöver jobba med. Och likväl 

för männen. 

 

 

Ann beskriver här en strävan efter att inte bara överta de befintliga meningarna i begreppet 

”kvinnlighet” – eller ”manlighet” heller för den delen – och att genom att arbeta med okon-

ventionella och problematiska gestalter tvingas konfronteras med de normer om kvinnlighet 

man omedvetet internaliserat. Detta framstår som betydelsefullt ur feministsikt perspektiv, 

men ur ett poststrukturalistiskt perspektiv skulle man kunna argumentera för att problematise-

ringen av föreställningarna om manligt och kvinnligt skulle behöva tas steget längre – att inte 

bara problematisera föreställningarna om kvinnlighet respektive manlighet inom de två kate-

gorierna, utan även sträva efter att dekonstruera själva kategorierna.  

 

4.4.2 Hamnskiftare, blandväsen och andra gränsöverskridare 

Haraway menar att den kroppsliga situeringen långt ifrån enbart kan betraktas i så enkla ter-

mer som ”man” eller ”kvinna”; kön kan bara betraktas som en del av den kroppsliga situe-

ringen – en del vars mångfald inte låter sig beskrivas i dikotomiska termer. Viktoria kommer i 

en reflektion in på frågan om gudomar och könskategorier: 

 

Alla dom här personifieringarna av helheten, av Gudinnan, det är lite som att nu går jag in 

i klädkammaren och så tar jag på mig den här klänningen eller den här skjortan idag. Att 

nu tar jag på mig Athene, eller nu tar jag på mig Freja eller... Allting ryms där. Och det 

tycker jag också är grejen med dom här personifierande gudinnorna, att dom är så jäkla 

användbara där. För det finns ju gudinnor för precis alla aspekter av inte bara kvinnlighet, 

utan mänsklighet. Och det gör det ju också om man pratar om manliga gudomar. Det 

finns ju manliga gudomar som är mer, inom citationstecken, ”traditionellt kvinnliga”. Det 

sker någon överlappning där, och den är viktig 

 

Den ”överlappning” Viktoria pratar om är, ur ett poststrukturalistiskt perspektiv, av största 

betydelse, eftersom det dekonstruerar begreppen ”kvinnlighet” och ”manlighet” – om kvinnli-
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ga och manliga gudomar visar sig kunna ha exakt samma egenskaper, och kopplas till samma 

områden, upplöses ju betydelsen i de två kategorierna. Det finns många exempel på gräns-

överskridande gestalter i världens alla mytologier, och detta är något Haraway understryker 

när hon problematiserar gudinnereligiositetens delvis ensidiga användande av en entydig mo-

dersgestalt. Hennes mest återkommande exempel på en sådan gestalt är den nordamerikanska 

Coyoten, som hos flera stammar är ett centralt tricksterväsen. Begreppet “trickster” är en reli-

gionsvetenskaplig term för en typ av mytisk karaktär som utmärks av sin slughet och sina 

hyss. Trickstern kombinerar aspekter från både mänskliga, gudomliga och djuriska sfärer, och 

det är inte ovanligt att trickstern överskrider genusgränser. Tricksterns främsta uppgift är att 

håna gudarna och religiösa institutioner, och driva med allt som framstår som permanent, vik-

tigt eller oföränderligt, och därigenom avslöja dessa föreställningar som föränderliga och 

falska.
105

  

      Även i nordisk mytologi finns sådana gestalter, och den kanske allra mest kända är Loke, 

som överskrider gränser mellan jättar och gudar, som ju brukar anses vara fiender, mellan an-

tropomorf och zoomorf gestalt genom hamnskiftande förmågor, och slutligen även mellan 

man och kvinna – Loke förvandlar sig vid ett flertal tillfällen till kvinnlig gestalt och är till 

och med moder till flera barn.
106

 Lokes barn – Fenrisulven, Midgårdsormen, Hel och Sleipner 

– är ett slags blandväsen som vare sig är djur, gudar eller jättar, och som är förknippade med 

både destruktiva och kreativa krafter. De benämns ofta ”monster”, och just monstret och 

blandväsendet, chimeran, är ytterligare ett exempel på mytologiska väsen Haraway framhåller 

som exempel på gränsöverskridande, postpatriarkala identiteter.  

      En annan, mindre välkänd gränsöverskridare i nordisk mytologi, är valkyrian Sigdrifa i 

Sången om Sigdrifa i Den poetiska Eddan. Sången inleds på följande sätt: ”Sigurd gick in i 

sköldborgen och såg att det låg en man och sov där i full vapenrustning.” Men när Sigurd 

väcker ”mannen” visar det sig vara valkyrian Sigdrifa. Valkyrior förknippas ofta med destruk-

tivitet, krig och död, men Sigdrifa visa här helt andra kvalitéer, när hon i fortsättningen av 

sången undervisar Sigurd om varats innersta hemligheter och visdom, och då särskilt den 

mystika kunskapen om runorna. Sången slutar med att Sigurd säger: ”Ingen människa är visa-

re än du”, och särskilt i sina kunskaper om runorna tycks den enda som skulle kunna mäta sig 

med Sigdrifas kunskaper vara Oden, runmästaren själv.
107
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      Ett centralt moment hos de mytologiska gränsöverskridarna tycks vara förmågan till för-

ändring, som i hamnskiftet. Intressant nog är detta den mest utmärkande egenskapen hos den 

mest frekvent använda symbolen för den Stora, Enda Gudinnan inom gudinnereligiositeten: 

månen. Symbolen för Gudinnan är allmänt en ”trippelmåne” som ritas på följande sätt:  

 

)O( 

 

Detta är en symbol vilken visar att månen är i ständig rörelse och förändring, och man brukar 

tala om dess olika faser som Gudinnans olika ”ansikten”. Christ kallar i linje med detta Gu-

dinnan för ”She who changes” och i denna ständigt glidande, föränderliga form framstår även 

den Enda Gudinnan som en möjlig olämplig/obestämd andra.
108

 

       Viktoria understryker vikten av att vare sig man talar om ”Gudinnan” eller ”gudinnorna” 

måla upp mångsidiga, mångtydiga gestalter, som inte går att passa in i enkla, väl avgränsade 

kategorier: 

 

Elin: Medan till exempel den kristna traditionen egentligen inte lämnar nåt som 

helst utrymme för att Gud skulle vara ful och imperfekt och kanske till och med... 

illvillig, så är dom flesta ändå ganska överens om att Gudinnan har många sidor. 

Även om det finns ett fokus på det fluffiga, så har dom flesta ändå en bild av den 

Mörka Gudinnan också, att hon finns. Viktoria: Absolut, problemet är bara där att 

vilken bild har vi av den Mörka Gudinnan? Det är intressant att fundera över det 

här med våra bilder av kvinnlighet i förhållande till dom här bilderna vi har av Gu-

dinnan. Ja, då tänker vi oss att Hel – eller nån av dom här dödsgudinnorna – är läs-

kig och rynkig och häxig. Och vi skulle kunna vända på det och säga att tänk om 

hon var bara jättetjusig! Medan nån av dom där vänare gudinnorna, som jungfru-

aspekten av Gudinnan, som man tänker att ”åh hon är så söt och fin” – tänk om the 

Maiden såg ut som nån genomsnittlig amerikansk tonåring med tandställning och 

finnar? Jag vill bara utmana tanken lite. Att vi nånstans ändå har ganska stereotypa 

bilder av dom här aspekterna också.  

 

Viktoria lyfter här en aspekt av mångfalden gudinnor som är viktig att ha i åtanke, för samti-

digt som de många gudinnorna kan fungera som olika identifikatoriska ”kostymer” man kan 

ikläda sig och därigenom få möjlighet att upptäcka många olika sätt att vara kvinna på, är ris-

ken fortfarande att dessa många gudinnor reproducerar en dualistisk världsbild där man är an-

tingen det ena eller det andra; där man antingen är givande, vän, och vacker, eller krävande, 

otäck och skrämmande. Adler pekar här, som så många andra, på jungiansk teori som en or-

sak till att gudinnereligiositeten ofta låter gudinnorna bli entydiga representationer för väl av-

gränsade områden, än komplexa, mångtydiga gestalter, och hon varnar för att man på detta 
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sätt riskerar stänga de gudomliga metaforerna för tolkningar som skulle kunna ge dem mer 

djup och komplexitet.
109

  

      I följande exempel beskriver Marga just hur hon i det personliga, mystika, visionära mötet 

med en gudom får tillgång till en större tolkningsrymd än den som är tillgänglig i den ”rikti-

ga”, nedtecknade mytologin: 

 

Ta Oden till exempel, som porträtteras väldigt mycket som Allfader och så, och krigare 

och kunskapstörstande. Men en av mina starkaste upplevelser med Oden så var en vår när 

jag verkligen fick en vision där jag såg honom gå och peta med sin käpp, och där han pe-

tade så sprang det fram vårblommor. Det är väl kvinnligt i så fall om man skulle följa 

dom traditionella bitarna.  

 

Margas vision av Oden är inte en upplevelse av en abstrakt representation – energi, arketyp, 

idé eller vad man än vill kalla det – utan ett möte med en mänsklig gestalt, och det framstår 

som att det just är i egenskap av sin mänsklighet gudomen framstår som dynamisk och stän-

digt uppvisade nya – inte sällan överraskande och motstridiga – sidor. Även Viktoria framhål-

ler vikten av att låta gudomarna anta mänskliga drag: 

 

Det är inte som att jag dissar dom här bilderna. Dom kan vara helt okej, och det som är 

vackert är ju vackert. Men jag vill slå ett slag för det som bara är som det är. För om vi nu 

tänker att vi också ska kunna se dom här sakerna i varann, att vi ska kunna tänka så att vi 

alla ska kunna personifiera dom här krafterna, och vara en del av den här helheten, så 

måste det finnas ett tillåtande för att vi ser ut som vi gör och är som vi är.  

 

 

4.5 Avslutning: Sökandet efter ett feministiskt språk om det gudomliga 

Samtliga samtalsdeltagare trycker starkt på att den främsta källan till kunskap om Gudinnan är 

den egna erfarenheten. När jag ber Ann berätta om vilka traditioner, texter och personer som 

varit betydelsefulla i hennes religiositet stretar hon till och med emot själva frågan: 

 

För mig har det varit viktigast att lära sig genom att vara på platser. Det är därför jag har 

rest så mycket i hela mitt liv. Jag började resa när jag var femton, ensam, och jag har satt 

varenda krona jag har tjänat i hela mitt liv på att resa. För att åka till platser, till nåt som 

har ropat på mig… Jag har varit på så många platser – för att hämta hem information, för 

att öppna upp minnen hos mig själv. Så för mig har det varit platser mer än vad jag hör att 

du tror att jag ska svara [skrattar] – personer, eller böcker…  

 

Att den egna upplevelsen står i centrum innebär att det finns en hög tolerans inför att 

olika upplevelser av Gudinnan kan vara lika ”sanna”, även om de är motstridiga. Vikto-

ria förklarar det såhär: 
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Här kommer vi tillbaka till det här med kroppen och sinnena, att det jag erfar med den jag 

är, genom min kropp och mina sinnen – och då tänker jag inte bara de fem sinnena utan 

även det sjätte sinnet, eller femtiåttonde sinnet, vad vet jag – så är blir det min verklighet. 

Och i det ligger också min erfarenhet av Gudinnan. Och det kan och vill jag ju inte lägga 

på någon annan och säga att ”jodå, så här är det för det går minsann att objektivt beskri-

va”. 

 

Gudinnereligiositeten benämns ofta som ”gudinnetro”. I denna uppsats har jag valt att inte alls 

använda det begreppet, eftersom gudinnereligiositeten inte i någon betydande utsträckning 

handlar om att tro, i bemärkelsen ”hålla för objektivt sant”. Utifrån sin studie beskriver Junus 

gudinnereligiositetens syn på Gudinnan som en kroppslig upplevelse, snarare än något att tro 

på, och religiositeten utgörs av det symbol- och metaforkomplex som används för att klä des-

sa upplevelser i ord, snarare än ett antal trossatser.
110

 Det gudinnereligiösa språket handlar 

alltså i hög utsträckning om att benämna sina egna upplevelser, snarare än att uttala sig gene-

rellt eller objektivt. Att formulera några entydiga slutsatser om vilka betydelser om kön, kropp 

och kvinnlighet Gudinnan omfattar inom svensk gudinnereligiositet blir därför svårt.  

      Det framkommer dock i denna studie att vissa berättelser om och tolkningar av Gudinnan 

når näst intill normativ status inom gudinnereligiositeten, och att dessa i första hand har sitt 

ursprung i nyhednisk och nyandlig litteratur, från de tre inriktningarna wicca, new age samt 

gynocentrisk och/eller ekofeministisk gudinnereligiositet. Men samtidigt som det finns en viss 

konsensus runt dessa normativa berättelser bland samtalsdeltagarna, går det inte att tala om 

dessa som grund för en entydig bild av de betydelser om kön, kropp och kvinnlighet som Gu-

dinnan omfattar inom samtida svensk gudinnereligiositet. För även om samtalsdeltagarna re-

producerade dessa normativa berättelser och tolkningar i de teologiska diskussioner som sam-

talen bitvis antog formen av, framstod de under andra delar av samtalen, när samtalsdeltagar-

na mer fritt reflekterade över den personligt utövade religiositeten, som ytterst perifera. Vid 

flera tillfällen gjorde samtalsdeltagarna dessutom till och med aktivt motstånd mot dessa nor-

mativa berättelser. Marga ger exempelvis uttryck för att den nyhedniska litteraturen snarast 

kan verka begränsande: 

 

För mig är nog en viktig bit att jag vill inte begränsa mig till skriftliga källor. Visar sig en 

gudinna som beskrivs på ett sätt i skriftiga källor på ett helt annat sätt för mig, så godtar 

jag min bild och släpper den andra. Jag tyckte i början att det var rätt roligt att läsa om 

wicca, men jag slutade ganska fort att läsa. Jag insåg att jag är inte så intresserad av att 

läsa om hur andra gör och tänker och tycker.  
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Ytterligare en anledning att bilden som framträder av Gudinnan är så mångtydig skulle kunna 

vara att gudinnereligiositeten i hög grad hämtar inspiration från forntida mytologiska berättel-

ser. Medan nyhednisk litteratur ofta har en teologisk karaktär och har tendenser att bli norma-

tiv, fungerar mytologiska primärkällor på ett helt annat sätt. Detta framkommer i följande 

samtal, när jag och Marga reflekterar över på vilket sätt man kan tänkas hämta stöd för idén 

om den Stora Modern i fornskandinavisk mytologi: 

 

Marga: Nordisk myt har ju inte det här lika utpräglade Mother Earth-tänket riktigt... Men 

du har ju Gerd, Jord, så... Och du har Frigga som förstår allt. Det är Frigga och Oden – en 

sorts Allmoder och Allfader... Elin: Jag tycker också att det är befriande med den nordis-

ka myten – andra mytologier skulle säkert också kunna fylla den funktionen – men att det 

är så komplext och ibland motsägelsefullt och blandade roller. Det är liksom inte så en-

kelt heller att det går att säga att här är Modern och här är Fadern. För sen har vi Aud-

humbla och... Marga: ... och det krockar med varandra och det behöver inte vara logiskt... 

Elin: ... och det finns flera förklaringsmodeller parallellt... Marga: ... och där märker man 

ju också att i myter är det ju sällan helt och hållet logiskt, utan det krockar som du säger 

mellan varven.  

 

Det är inte ovanligt att olika myter inom en och samma kultur ger till synes motstridiga bilder 

av en och samma företeelse. Detta beror naturligtvis dels på att myterna ursprungligen trade-

rats muntligt, och att det därmed funnits en variation i framställningarnas innehåll beroende 

på vem som berättat och när. Men det handlar även om att myten som litterär genre är poetisk 

till sin natur, och att myterna därmed inte tillåter att man läser dem som teologi eller som en 

manual för en religion 

      Den mångfald, mångtydighet och ibland motsägelsefullhet som präglar bilden av Gudin-

nan hos samtalsdeltagarna tar sig även uttryck i den enskilda individens uppfattning. Till viss 

del skulle detta kunna förklaras genom att normerande berättelser från olika nyreligiösa rörel-

ser fogats samman ganska omedvetet inom gudinnereligiositeten, vilket resulterat i en motsä-

gelsefull teologi. Men i första hand tycks denna mångtydighet vara fullt medveten hos sam-

talsdeltagarna. Marga beskriver religiositeten som för henne varande själva ventilen från upp-

fattningen om att världen går att kartläggas entydigt: 

 

För mig så är gudar och gudinnor, den typen av krafter, ingenting som jag kan rätta in i 

några direkta ramar. Jag skulle vilja säga att dom är kaoskrafter på samma sätt som vind 

och vatten och jord och eld och allting däremellan. Att dom har alla möjliga olika funk-

tioner. 

 

En viktig anledning till Gudinnans mångtydighet för en och samma person skulle kunna sägas 

vara hennes situering i den egna kroppen – vem Gudinnan för tillfället ”är” är helt beroende 

av hur den kroppsliga och materiella situeringen ser ut. Detta fenomen framträder i den defini-

tion av Gudinnan Starhawk levererade, när hon vid ett tillfälle ombads beskriva henne: 
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It all depends on how I feel. When I feel weak, she is somebody who can help and protect 

me. When I feel strong, she is the symbol of my own power. At other times I feel her as 

the natural energy in my body and the world.
111

  

 

Sammantaget framstår Gudinnan sannerligen som en mångtydig, ogreppbar gestalt – som 

“She who changes”. Hutton kritiserar dock Starhawk för att denna brist på teologi, och för att 

hon i sin poetiska litterära stil snarare kommer undan problem som ovan nämnda motsägelser, 

än löser dem.
112

 Detta skulle kunna betraktas som ett feministiskt problem, eftersom gudinne-

religiositeten på detta sätt riskerar att förlora sin udd mot patriarkatet i form av ett tydligt al-

ternativ. Utifrån Haraways feministiska teori är dock mångtydigheten inte nödvändigtvis ett 

problem – det är däremot föreställningen om att det går att finna en Enda sann teori, en Enda 

metafor för det gudomliga, eller en Enda allmängiltig modell för kvinnlig identitet. Man kan 

argumentera för att ett alternativt, feministiskt språk om det gudomliga måste utmana inte 

bara innehållet i traditionell teologi, utan även formen för densamma. Christ är förmodligen 

en av de mest kända förespråkarna för detta förhållningssätt, och hon går så långt som att 

mena att om gudinnereligiositetens språk om gudomlighet ska kunna vara verkligt utmanande, 

går det över huvud taget inte att tala om teologi. För att understryka och medvetandegöra att 

det är fråga om ett helt annorlunda sätt att tala om gudomlighet föredrar hon begreppet tealo-

gi. Christ menar att tealogins annorlunda förhållningssätt i första hand bör utmärkas av en 

strävan bort från dogmatiska och entydiga svar.
113

        

      Många feminister har hävdat att för att utmana objektivismen måste även det rationalistis-

ka språket, som tänks kunna avbilda verkligheten neutralt, ifrågasättas, och man talar om att 

sträva efter ”poetisk sanning” snarare än ”objektiv sanning”.
114

 På samma sätt menar Christ 

att tealogi, till skillnad från teologi, förutom rationellt tänkande även måste byggas på intuiti-

va, passionerade känslor.
115

 Detta är insikter som tvingar mig att allvarligt reflektera över mitt 

eget skrivande i produktionen av denna uppsats. Jag sympatiserar med de feministiska slutsat-

serna om att det rationalistiska språket och den systematiska teologin har begränsningar och 

riskerar att bli ett maktredskap i produktionen av nya normativa berättelser. Men varför skri-

ver jag då den här uppsatsen? Varför ägnar jag mig inte istället åt poesi? I ett samtal med 

Marga säger hon såhär:  
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Jag tror i alla fall att det bara går att uppleva på mystika och poetiska sätt om man verkli-

gen vill ha en upplevelse. Men sen tror jag att det kan ha sitt värde att kunna förklara ock-

så. Men nu vill jag ju inte göra det för att ska skapa en dogm, utan jag vill göra det för att 

både för mig själv och andra försöka förklara vad den här typen av naturreligion kan göra 

för att skapa en känsla av sammanhang. 

 

Samtidigt som Marga ger uttryck för att tealogi behöver grunda sig i mystika upplevelser, och 

egentligen bara går att representera på poetiska sätt, säger hon att hon att det finns ett värde i 

att ”kunna förklara”. Hon poängterar att denna förklaring handlar om att få omvärlden att få 

del av de insikter gudinnereligiositeten gör, och på samma sätt ser jag nog på denna uppsats – 

till en del skriver jag den med en önskan om att öppna ett fönster för omvärlden in till den på-

gående diskussionen om kön, kropp och kvinnlighet inom gudinnereligiositeten. Jag tror dock 

att även om man, som Marga påpekar, har en avsikt att inte skapa dogmer, bör man vara med-

veten om att så fort man beskriver verkligheten – allra särskilt när man gör det i skrift i veten-

skapens tunga namn – riskerar att bli normerande. Ann reflekterar över benämnandets norme-

rande funktion: 

 

Det är olika grundenergier på olika platser, och man kan ha en nyfikenhet på vad den 

energin är, vad är det för nåt som är lite skillnad… Sen behöver man inte sätta ett namn 

på det egentligen. För det medför bara krig, har det ju visats sig i mänsklighetens utveck-

ling [skrattar]. Utan bara accepterande att här är det en sån sorts energi. 

 

Men att tänka sig en lösning som innebär att man helt upphör att namnge kan också betraktas 

som problematiskt. Nyhedningar och gudinnereligiösa i allmänhet påpekar ofta att den egna 

religionen saknar dogmer och trossatser, och flera samtalsdeltagare har påpekat att de bara i 

ytterst liten utsträckning, om ens alls, tar intryck av nyhednisk litteratur och nyhedniska nor-

mativa traditioner i sin religiositet. Denna självuppfattning riskerar dock att skapa en falsk 

känsla av immunitet, vilket leder till att de informella maktprocesser som är i spel bara döljs. I 

ett samtal med Viktoria rannsakar jag utifrån detta mig själv, och tvingas inse att trots min 

önskan om att betrakta Gudinnan som något som överskrider gränser mellan de patriarkala 

kategorierna subjekt och objekt, händer det inte alltför sällan i praktiken att jag vänder mig till 

Gudinnan som en gestalt utanför mig själv, på samma sätt som kristna ofta tilltalar Fadern i 

bön. Viktoria besvarar min reflektion såhär: 

 
För mig är det nog också precis som du beskriver. Att när det behovet blir så starkt, då 

finns det inget annat sätt att göra det. Jag har i alla fall inte kommit på något annat sätt. 

Där begränsas vi igen av våra bilder och vårt språk, där är det dom redskap vi har, och det 

är helt okej. Det är det som står till buds inom de ramar för vilka jag kan tänka. Men jag 

är medveten om att ramarna finns där. 
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Språket är, som Viktoria påpekar, de ramar som utgör gränserna för vår förmåga att förhålla 

oss till världen. Det är en nödvändighet och en begränsning, och det mest konstruktiva för-

hållningssättet till denna insikt torde därmed, just som Viktoria säger, vara att ständigt försöka 

minnas detta faktum: att de ord man använder om verkligheten inte är verkligheten. Av denna 

anledning menar den ekofeministiska teologen Juanita Weaver att det är av största vikt att sö-

kandet efter ett feministsikt språk om gudomlighet inte blir till en strävan efter stabila och hel-

täckande metaforer som uppfattas som objektivt sanna. På samma sätt som Haraway menar att 

feminismen ständigt måste strida om meningar, förespråkar Weaver en syn på sökandet efter 

ett feministiskt språk om det gudomliga som en ständigt pågående process. Hon påpekar dock 

samtidigt att feminister behöver kunna vara hängivna de insikter man redan kommit fram till 

– risken är ju annars att feminismen blir handlingsförlamad. Balansgången mellan de två till-

stånden framstår som hårfin, men Weaver understryker att feminister behöver vara särskilt 

medvetna om lockelsen i det stabila.
116

  

      I min studie framstår det som att gudinnereligiositeten inte i tillräckligt hög utsträckning 

lyckats gå denna svåra balansgång, utan stundtals fallit till föga för lockelsen i konsensus och 

stabilitet. Kanske skulle det vara fruktbart att tänka sig den feministiska religiositeten inte så 

mycket som ett religiöst alternativ, utan som ett kritiskt perspektiv, och att inte betrakta femi-

nismens främsta uppgift som varande att komma med svar och lösningar, utan tvärt om att 

ständigt problematisera de försök till svar och lösningar som presenteras. Förutom att öppna 

ett fönster för omvärlden till den pågående diskussionen inom gudinnereligiositeten, har jag 

betraktat det som min uppgift i denna studie att på just detta sätt vara del av en självkritisk 

analys av rörelsen. Genom min gränsöverskridande position som på samma gång feministisk 

forskare och utövare av gudinnereligiositet har jag sökt inta rollen som trickster, vars uppgift 

ju just är att peka på konflikter och mångtydigheter när människor riskerar att bli alltför be-

kväma och överens. 

 

 

5. Sammanfattning 
 

I denna studie framstår det som att det gudinnereligiösa språket i hög utsträckning handlar om 

att benämna sina egna upplevelser, snarare än att uttala sig generellt eller objektivt. Att for-

mulera några entydiga slutsatser om vilka betydelser om kön, kropp och kvinnlighet Gudin-

nan omfattar inom svensk gudinnereligiositet är därför svårt. Utifrån Haraways teorier fram-
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står detta dock som varande mycket betydelsefullt i sig; ett feministiskt språk om religiositet 

behöver utmana inte bara innehållet i det rådande religiösa språket, utan även formerna för 

det. Allra särskilt gäller detta föreställningen om att det är önskvärt att skapa hela, enhetliga 

och objektivt och rationellt beskrivbara konstruktioner. Den mångtydighet och de inre motsä-

gelser som framträder i beskrivningarna av Gudinnan och gudinnorna kan därför betraktas 

som en del av det feministiska arbetet inom gudinnereligiositeten. 

      Men samtidigt som det finns en strävan inom gudinnereligiositeten efter att göra motstånd 

mot normativ teologi, tycks vissa berättelser ändå uppnå näst intill normativ status, och det 

handlar då om nyreligiösa traditioner som kommit att influera gudinnreligiositeten genom sin 

stora del av litteraturmarknaden. För det första framstår den svenska gudinnereligiositeten 

som starkt influerad av wicca och new age, och då allra särskilt jungianska teorier. Detta syns 

i den könsdikotomiska världsbild som framträder, där polariteten mellan manligt och kvinn-

ligt utgör universums grundläggande livskraft. Utifrån Haraways poststrukturalistiska per-

spektiv är den könsdikotomiska världsbilden djupt problematisk eftersom den utgår från en 

idé om att det existerar essentiella krafter, samt att det går att beskriva världen objektivt. Ut-

ifrån hennes teori finns det inget objektivt sätt att beskriva världen, och alla anspråk därpå är 

bara uttryck för maktprocesser. Utifrån en historisk analys av kategoriseringen av manligt och 

kvinnligt blir denna maktprocess mycket tydlig, där det kvinnliga ständigt underordnats det 

manliga. Även om man, som inom gudinnereligiositeten, förespråkar en balans mellan de 

manliga och kvinnig krafterna, framstår det därmed som att man snarast bidrar till att upprätt-

hålla och reproducera en patriarkal struktur genom att tala i dessa termer.  

      De andra två berättelserna som tycks ha näst intill normativ status inom den svenska gu-

dinnereligiositeten har sitt ursprung i de amerikanska gynocentriska och ekofeministiska gu-

dinnetraditionerna. Detta tar sig för det första uttryck genom idén om en Stor Moder, som står 

i motsatsförhållande till kristendomens Fader. Haraway problematiserar uttryckligen Modern, 

som utgår från samma föräldraskapsstruktur som Fadern, och därmed kan anklagas för att inte 

i tillräckligt hög utsträckning erbjuda en verkligt alternativ struktur. Dessutom riskerar hon 

producera en normativ bild av moderskap och kvinnlighet. Den Moder som framträder hos 

samtalsdeltagarna visar dock även på gränsöverskridande egenskaper, och framträder bitvis 

som en utmanande gestalt. Modern framträder inte heller bara som den stora, ursprungliga 

föderskan, utan även som den immanenta Moder Jord. Utifrån detta ekofeministiska perspek-

tiv framträder en Gudinna som verkligen utmanar rådande världsbilder – hon upplöser grän-

serna mellan kropp och ande, och mellan subjekt och objekt, och hon förkroppsligar Hara-

ways idé om den kroppsligt situerade verkligheten. Denna Gudinna är inte transcendent, utan 
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varje möte med henne utgår från den specifika platsen och stunden. Ytterst betraktas Gudin-

nan vara situerad i den egna kroppen, och genom detta uttryck framträder Gudinnan dessutom 

som en gränsöverskridande, postpatriarkal identitet att identifiera sig med och ikläda sig – en 

självdefinierad, förkroppsligad och icke-essentiell kvinnlighet som gör motstånd mot de grän-

ser för kvinnlighet som patriarkatet formulerat. 

      Eftersom det inom gudinnereligiositeten finns en självbild om att religiositeten saknar 

dogmer och trossatser, blir de oundvikliga normativa processer som alltså ändå är i rörelse 

delvis osynliggjorda. Även om dessa normativa berättelser bitvis bär på stor feministiska po-

tential måste detta utifrån Haraways teorier betraktas som ett problem, eftersom det döljer det 

sätt på vilket vissa berättelser och förklaringsmodeller blir privilegierade. 

      Gudinnan framstår dock även på ett fjärde sätt, vilket snarare än att ha sitt ursprung i ny-

hednisk teologi, bygger på personliga, kreativa tolkningar av mångtydiga myter och sagor. 

Här framstår Gudinnan inte i singular, utan som gudinnorna. Dessa utgör just genom sin 

mångfald ett potent alternativ till normativa berättelser och enhetliga konstruktioner. Bland de 

många gudinnorna framträder bland annat kvinnliga gestalter i konflikt med patriarkatet, samt 

figurer som överskrider könsgränser. Men samtalsdeltagarna pekar på att det finns en tendens 

inom gudinnereligiositeten att även bland de många gudinnorna privilegiera de gestalter som 

inte står i konflikt med rådande världsordning – de lite mer bekväma kvinnogestalterna, som 

håller sig någorlunda innanför patriarkatets gränser. Man pekar även på att man genom att till-

skriva de olika gudinnorna specifika egenskaper riskerar att producera kvinnobilder som är 

antingen det ena eller det andra, snarare än mångtydiga och gränsöverskridande.  

      Slutligen framstår det i denna studie som att gudinnereligiositetens kanske allra främsta 

feministiska utmaning är att producera en mångfald berättelser, bilder och förklaringsmodel-

ler, att ge utrymme för motsägelser, motsättningar och dissensus, och att göra uppror mot alla 

tendenser till normer och entydighet – vare sig de kommer utifrån eller inifrån rörelsen själv. 
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