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Abstract 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur diskurser i den kristna skapelseberättelsen i 

Bibeln kan komma att reflekteras i ojämlika maktförhållanden främst gällande genus i 

en senare tidsperiod. Metoden för undersökningen har varit en kritisk diskursanalys av 

skapelseberättelsen och den senare nedtecknade hustavlan av Martin Luther för att finna 

samband mellan diskurser i texterna. I uppsatsen visas ett samband mellan de två 

texterna som undersökts och senare patriarkal makthierarki i Sverige under 1800-talet. 

Slutsatsen blir att synen på kvinnan och hennes egenskaper verkar ha förts vidare från 

den kristna skapelseberättelsen, till senare texter såsom hustavlan och slutligen även 

influerat svensk lagtext. Det synliggörs hur traditioner och berättelser inom den kristna 

traditionen har kommit att bidra till att upprätthålla ett patriarkalt styre i Sverige. 

 

Nyckelord: skapelseberättelsen, Luther, hustavlan, genus 

 

 

 



 

4 

 

Innehåll 

Inledning ........................................................................................................................... 5 

Syfte .................................................................................................................................. 5 
Frågeställningar ........................................................................................................ 5 

Material ............................................................................................................................. 5 

Metod ................................................................................................................................ 6 

Tidigare forskning ............................................................................................................ 8 

Disposition ........................................................................................................................ 9 

Bakgrund ........................................................................................................................ 10 

Undersökning ................................................................................................................. 11 
Genusdiskurser i Luthers Hustavla ......................................................................... 12 

Mannen och kvinnans roll enligt kristen ideologi under 1800-talet ....................... 14 

Analys ............................................................................................................................. 16 
På vilka sätt framställs det manliga och kvinnliga könet i den kristna 

skapelseberättelsen, vilka egenskaper knyts till vilket kön? .................................. 16 

Vilka diskurser från de kristna skapelsemyten kan återfinnas i Luthers hustavla och 

hur kan dessa tänkas avspeglas i mannen och kvinnans roll i det svenska samhället 

under 1800-talet? .................................................................................................... 17 

Diskussion ...................................................................................................................... 18 

Sammanfattning .............................................................................................................. 20 

Käll- och litteraturförteckning ........................................................................................ 22 

Elektroniska källor .................................................................................................. 22 
 

 



 

5 

 

Inledning 
 

Att alla är lika inför Gud är ett talesätt som ibland används för att beskriva hur samhällsklass, 

yrkesval och kön etc. i slutändan inte spelar någon roll för hur gudaktig en människa är. I 

denna undersökning vill jag med startpunkt i den kristna skapelsemyten om Eva och Adam i 

Edens trädgård undersöka ur ett feministiskt perspektiv hur den kristna synen på jämlikhet 

mellan män och kvinnor kan se ut. Med ett uppföljande fokus i det lutherskt svenska 

samhället under 1800-talet och hustavlan skriven av Martin Luther studerar jag hur 

egenskaper som tillskrivs kvinnan respektive mannen i skapelseberättelsen sedan 

reflekterades i det svenska samhället. Hade kvinnor och män lika förpliktelser mot Gud och 

hade de samma rätt att utöva sin tro inom den kristna traditionen? 

 

Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskurser i den kristna skapelseberättelsen i 

Bibeln kan komma att reflekteras i ojämlika maktförhållanden främst gällande genus i en 

senare tidsperiod. Främsta fokus kommer att läggas på framställningen av manliga och 

kvinnliga egenskaper i skapelseberättelsen och på hur dessa avspeglas i det svenska samhället 

under 1800-talet. 

Frågeställningar 

 

 På vilka sätt framställs det manliga och kvinnliga könet i den kristna 

skapelseberättelsen, vilka egenskaper knyts till vilket kön? 

 Vilka diskurser från de kristna skapelsemyten kan återfinnas i Luthers hustavla och 

hur kan dessa tänkas avspeglas i mannen och kvinnans roll i det svenska samhället 

under 1800-talet? 

Material 
 

Materialet jag främst använt mig av i undersökningen har varit den kristna skapelseberättelsen 

nedtecknad i den Första Moseboken vilken jag läst ur Bibeln samt Luthers lilla katekes där 

hustavlan ingår. Dessa har jag haft som underlag för att genomföra en diskursanalys och på så 

sätt få svar på mina frågeställningar. 

För att fördjupa min kunskap kring diskursanalys som metod har jag läst boken 
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”Diskursanalys som teori och metod”. Den har även fungerat som en utgångspunkt i hur jag 

utfört min analys i detta arbete. För att få reda på hur de sociala maktförhållanden kunde se ut 

under 1800-talet i Sverige har jag använt mig av litteratur som beskriver genusförhållanden 

och kvinnosyn i Sverige under den tidsperioden. I arbetet har jag även sett på tidigare 

forskning som berör ett feministiskt perspektiv på kristendomen, främst med fokus på 

skapelseberättelsen men även mer generellt om maktfördelningen mellan könen i 

kristendomen.  

 

Metod  
 

I detta arbete kommer metoden för undersökningen vara att genomföra en kritisk 

diskursanalys för att hitta diskurser i den kristna skapelseberättelsen samt i Luthers hustavla 

för att se vilken relation som kan finnas mellan de diskursiva praktiker som återfinns i 

skapelsemyten och de diskurser och sociala identiteter som uttrycks i den lilla katekesen. Ett 

genusperspektiv kommer främst att ligga till grund för diskursanalysen.  

   I den kritiska diskursanalysen ses språket som diskurs dels som en handling vilken kan bidra 

till att påverka världen, men även som en form av handling som är historiskt och socialt 

situerad.1 Den kritiska diskursanalysen ser att det uppstår ideologiska effekter av de 

diskursiva praktikerna, i form av ojämna maktförhållanden mellan sociala grupper som 

exempelvis mellan kvinnor och män.  

En känd företrädare för diskursanalysen, Norman Fairclough, beskriver en diskurs som: 

   "a social practice which constructs social identities, social relations and the knowledge and 

meaning systems of the social world ... [which] both reflects and produces the ideas and 

assumptions relating to the ways in which personal identities, social relations, and knowledge 

systems are constituted through social practice"2 

Själva diskursen kan alltså beskrivas som hur författaren av ett material använder sig av vissa 

ord och begrepp, vilket reflekterar den sociala maktordning som råder i den tid och kontext 

författaren befinner sig i. Detta kan sedan även bidra till att vidareföra den sociala ordning 

och de ideal diskurserna utrycker till den tid och kontext där materialet sedan används. 

Analysen beskrivs som kritisk då den ser det som sin uppgift att klarlägga vilken roll en 

diskursiv praktik har i upprättandet av den sociala världen som innebär ojämlika 

maktförhållanden. Syftet med den kritiska diskursanalysen är att bidra till social förändring 

                                                 
1 Winther Jorgensen & Phillips (2000) :68 
2 Adolphus, M. How to… use discourse analysis (Elektronisk) Hämtat:7/11-2016 14.21 
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mot mer jämlika maktförhållanden, både i kommunikationsprocessen och i samhället som 

helhet.3 

   En fördel med denna metod av analys är att den kritiska diskursanalysen utmanar språkbruk 

som ibland oreflekterat tas för givet, på det sättet kan en genom analysen se mönster i hur 

språket visar på skiftande värden och prioriteringar etc. som existerar i den sociala världen.4 

Ett problem som kan uppstå i genomförandet av analysen är hur man visar att något står i ett 

dialektiskt förhållande till något annat, samt på vilket sätt man visar att det icke-diskursiva, 

som exempelvis kontexten, kan ha påverkat diskurserna i texten och tvärtom. Det kan finnas 

en svårighet i att hitta direkta paralleller i hur i detta fall skapelseberättelsen kan ha påverkat 

hustavlans innehåll och senare hur detta innehåll kan ha påverkat det svenska samhället under 

1800-talet. Det ges heller inte i den kritiska diskursanalysen tydliga riktlinjer gällande hur 

mycket social analys som behövs i metoden eller vilka former av kulturteori eller sociologisk 

teori som kan användas. 5 Jag tänker att en faktor i den kritiska diskursanalysen är att den 

förutsätter att det finns ojämlika maktförhållanden i den sociala världen, detta stämmer 

förmodligen till stor del. Antagandet kan dock leda mig som använder mig av metoden till att 

istället för att ha en objektiv syn på materialet jag undersöker, snarare leta efter diskurser som 

uttrycker ojämlika maktförhållanden och kanske låta bli att analysera andra diskurser som 

kanske uttrycker ett annat synsätt än ett ojämlikt. Det blir alltså viktigt att inte bli styrd av 

antagandet att det finns ojämlikheter utan istället ha ett så objektivt perspektiv som möjligt på 

materialet och i analysen av det. 

   Denna undersökning kommer att utföras med grunden i ett feministiskt perspektiv där fokus 

läggs på eventuella tecken på ojämlikhet mellan det manliga och kvinnliga könet och hur 

dessa tecken senare kan ha avspeglat sig i sociala maktkonstruktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Winther Jorgensen & Phillips (2000) :69 
4 Adolphus, M. How to… use discourse analysis (Elektronisk) Hämtat: 7/11-2016 14.27 
5 Winther Jorgensen & Phillips (2000) :93 
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Tidigare forskning 
 

 Det finns en del tidigare forskning som haft ett feministiskt perspektiv på den kristna 

skapelseberättelsen och som på olika sätt undersökt hur den kristna kvinnosynen sett ut under 

olika tidsepoker. 

   Teologen Clare Drury som ofta utgår från ett feministiskt perspektiv i sina undersökningar 

har i antologin Women in religion skrivit ett avsnitt om kristendomen ur ett feministiskt 

genusperspektiv där hon undersökt hur det som står skrivet i Bibeln påverkat synen på 

kvinnor i det kristna samhället. Bland annat har hon lagt fokus på skapelseberättelsen och lyft 

fram hur den presenterar en ojämlik syn på mannen och kvinnan, där kvinnan skapas enbart 

som en följeslagare till mannen och där hon lockar mannen att bryta mot Guds förbud mot att 

äta av kunskapens träd. Drury beskriver det som att Bibeln har en auktoritet som överskrider 

tid och plats vilket gör att det skrivna ibland tolkas utan hänsyn till ett eventuellt förändrat 

samhälle. I detta kapitel redogör hon även för hur kristna författare genom tiden har använt 

skapelsemyten för att befästa synen på kvinnor som förledande och fresterskor.6   

   En annan teolog med feministiskt fokus som även hon skrivit om kvinnans plats i 

kristendomen är Rosemary Radford Ruether, i en essä i antologin Women in world religions 

undersöker hon praktiken runt förhållandet kvinna och man under de större perioderna av 

västerländsk kristendom. Hennes fokus läggs främst på begreppen likvärdighet och 

underordning.7  Radford Ruether beskriver hur underordningens kristna teologi i grunden 

innebär att mannen agerar överhuvud, vilket identifierar en patriarkal struktur som anses 

beviljad av Gud. Detta innebär att en kvinnas försök att uppnå autonomi eller styre över 

mannen likställs med ett uppror mot Gud. Hon beskriver den sociala ordningen mellan könen 

som så att kvinnan ska lyda mannen och genom att underordna sig och genom tyst och 

andäktigt lidande lyder hon även Gud.8 

   I essän presenteras två skilda syner på kvinnliga egenskaper, en som knyter an till Jesus 

moder Maria och en som knyter an till Eva. Radford Ruether liknar synen på de två som att 

Eva, som står bakom synden i världen kan liknas vid djävulens tjänarinna, och att moder 

Maria som löd Gud och genom jungfrufödsel födde Jesus kan liknas vid Guds tjänarinna. 

Begreppet likvärdighet beskriver hon också har representerats inom kristendomen men främst 

inom minoritetsgrupper. Denna syn representerar snarare alla människors likvärdighet inför 

                                                 
6 Drury (1994) :30-ff 
7 Radford Ruether (1987) :207 
8 Ibid :208 
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Gud som just människor istället för kvinnor och män.9 En av tidsperioderna Radford Ruether 

undersöker benämner hon som tidig protestantism. Där beskrivs det hur uteslutningen av 

celibat och klosterliv tog bort en för kvinnor exklusiv roll vilken inte ersattes av något annat i 

protestantismen. Det fanns en tradition av att motivera kvinnans underordning med Evas 

huvudsakliga skuld till att introducera mänskligheten till synd. I och med kvinnans synd anses 

hon ha förlorat likvärdigheten till mannen och har därmed blivit underordnad mannens styre.10 

   I boken Den osynliga kvinnan och Gud fader skriver författaren Marga Bührig om kvinnans 

roll som delvis osynligt objekt och inte agerande subjekt inom kristendomen. Där presenterar 

hon en feministisk tolkning av bibelns beskrivning av syndafallet i Första Moseboken gjord 

av teologen Elga Sorge i sin bok Religion und Frau. Sorge har i sin tolkning utgått från att 

skapelseberättelsen rör sig om en myt och analyserar utefter det de mytiska symboler hon 

hittat i berättelsen. I denna tolkning uppfattas Eva som mer aktiv, självständig och modig än 

Adam som enligt Sorge har en mer underlägsen roll. Symboler hon plockar ut är bl.a. äpplet 

och ormen, äpplet tolkar hon som att Eva genom att ge det till Adam vill göra honom delaktig 

i hennes kärlek och djupa kunskap om kärleken och livet. Ormen tolkar Sorge som en gammal 

symbol för kvinnlig fruktsamhet och klokhet, vars ömsning av skinn är en symbol för livets 

eviga återkomst och kvinnans cykliska liv. Sorge tar i sin analys hänsyn till den tidsperiod då 

Första Moseboken nedtecknades, detta skedde under Salamos tid som regent då vissa forskare 

tror att man gjorde en patriarkalisk omvandling av de rester som fanns kvar från den enligt 

bland andra Sorge förestående matriarkala kulturen. Israel tros ha fört en strid under denna 

period mot den kultur som kretsade kring gudinnan vilket tros ha influerat nedteckningen av 

första moseboken med ett visst skuldbeläggande av kvinnan vilken kan symbolisera 

gudinnan.11 

    

Disposition  
 

I det efterföljande arbetet jag att först presentera en bakgrund där skapelseberättelsen och 

Luthers hustavla beskrivs. Undersökningen kommer sedan bestå av tre delar där jag börjar 

med att analysera diskurserna jag ser i först skapelsemyten och sedan hustavlan, sedan 

kommer jag att undersöka mannens och kvinnans roll i det lutherskt svenska samhället under 

1800-talet. I efterföljande analys av undersökningen beskriver jag samband mellan 

                                                 
9 Radford Ruether (1987) :209 
10 Ibid :221 
11 Bührig (1995) :105-107 
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diskurserna jag hittar och hur dessa har kommit till uttryck i samhället och försöka hitta 

samband mellan de tre delar jag presenterar i undersökningen. I diskussionen tar jag in den 

tidigare forskning jag presenterat och diskuterar den i förhållande till de resultat jag fått av 

undersökningen och analysen. Arbetet avslutas med en sammanfattning av undersökningen 

och analysen i relation till de inledande frågeställningarna. 

 

Bakgrund 

I Den första moseboken i det Gamla testamentet står den kristna uppfattningen om hur 

världen skapades nedskriven, den beskriver hur Gud först skapade himmelen och jorden för 

att sedan fylla jorden med växtlighet och djur. Sedan skapade Gud människan, som en avbild 

av honom själv med uppdraget att härska över de andra djuren på jorden.12 

   Under rubriken Människan i Edens trädgård beskrivs mer utförligt skapelseprocessen av 

människan och deras första tid på jorden, levandes i Edens trädgård. Mannen skapades först 

som Guds avbild, Gud insåg sedan att det inte var bra att mannen var ensam utan behövde 

hjälp. Gud skapade då alla jordens djur och lät mannen ge dem namn. När mannen inte fann 

att något av djuren var honom till tillräcklig hjälp tog Gud ett av mannens revben och skapade 

från det kvinnan.13 

   I trädgården hade Gud placerat kunskapens träd, av detta träd fick människorna absolut inte 

äta. En orm lurar dock kvinnan att äta av frukten samt påstår att Guds anledning till att 

förbjuda dem från att äta av frukten var att han inte ville att de skulle ha all kunskap som 

denna innehöll. Kvinnan ger även frukt till sin man. Då de båda ätit av denna frukt inser de att 

de är nakna och täcker för sig med fikonlöv. När Gud sedan upptäcker att människorna var 

medvetna om sin nakenhet förstod han att de ätit av kunskapens träd och bestraffade dem 

genom att inte låta dem bo kvar i Edens trädgård, Gud straffade även kvinnan genom att hon 

med smärta skulle föda sina barn och mannen med att han skulle få slita för att kunna skörda 

mat från jorden. 

 

Luthers hustavla finns nedtecknad i slutet av den lilla katekesen, en s.k. folkbok som funnits i 

de flesta svenska hem under 1800-talet. Den lilla katekesen är uppbyggd av fem 

huvudstycken: Guds 10 budord, trons artiklar, herrens bön, döpelsens sakrament, altarets 

                                                 
12 1 Mos 1: 1-31 
13 1 Mos 2:18–22 
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sakrament därefter står hustavlan nedtecknad. Katekesen med alla dess delar fungerade även 

som obligatorisk lärobok för folkskolan fram till 1919 då liberaler och socialdemokrater efter 

en häftig debatt lyckades avskaffa den.14 

   Hustavlan består av tolv stycken förhållningssätt gällande hur olika kategorier av människor 

bör leva och gå igenom olika skeden av livet. De kategorier Luther delat in människor i är: 

Överheten, undersåtar, lärare i församlingen, åhörare, gifta män, gifta kvinnor, föräldrar, barn, 

husfäder och matmödrar, tjänstefolk, ungdom och slutligen finns några råd som gäller alla 

människor. 

 

Undersökning 

Genusdiskurser i den kristna skapelseberättelsen 
Den första diskursen som syns i den kristna skapelseberättelsen är att mannen i berättelsen 

uttrycker att kvinnan är ben av hans ben och kött av hans kött samt avslutar med att säga ”… 

av man är hon tagen.”15 Detta uttrycker att kvinnan är skapad till mannens avbild, i likhet med 

hur mannen i sin tur är skapad i Guds avbild. Kvinnan hamnar alltså som trea i ett slags 

hierarkiskt skapelseled med ordningen, Gud, mannen och kvinnan. Anledningen till att de 

första människorna inte fick vara kvar i Edens trädgård var att de bröt mot Guds ord och åt av 

kunskapens träd, och de båda straffades för detta. Det finns dock passager i nedteckningen av 

skapelsemyten där en primär skuld läggs på kvinnan. ”Kvinnan såg att trädet var gott att äta 

av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av 

frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt.”16  Det är alltså 

kvinnan som initialt lockades att äta av trädet och sedan även gav frukt till mannen, det är hon 

som tar med honom i att bryta mot Guds ord.  

   I myten är det ormen som lurar kvinnan att hon borde äta av frukten, ormen beskrivs som 

listig och ifrågasätter det Gud har sagt till människorna. Den lockar kvinnan till att vilja bryta 

mot Guds ord genom att säga att de genom att äta frukten får kunskap om gott och ont och 

därefter blir som gudar. Ormen lurar kvinnan som i sin tur ger frukt till mannen som även han 

äter. När Gud upptäcker att människorna ätit av trädet frågar han mannen om han gjort detta, 

mannen svarar då ”Kvinnan du ställt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt”. Varav 

                                                 
14 Skogar (1999) :306 
15 1 Mos 2:23 
16 1 Mos 3:6 
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kvinnan då förklarar att ormen lurat henne.17 Mannen placerar här skulden för synden på 

kvinnan och tar inget eget ansvar eller skuld över att ha ätit av den förbjudna frukten, det är 

tilliten till kvinnan som var hans misstag. En annan intressant aspekt av denna passage är att 

Gud i sin fråga vänder sig till mannen, kommunikationen mellan Gud och mänskligheten sker 

här alltså primärt genom mannen som förklarar situationen och talar för kvinnan. 

   Straffet för denna synd var inte bara att människorna tvingades ut från Edens trädgård, 

kvinnan straffas även genom att i sitt havande och födande av barn behöva genomgå möda 

och smärta, Gud säger även att hon ska åtrå sin man, och att han ska råda över henne.18 

Kvinnan hamnar här i ett underläge då mannen alltså enligt Gud i framtiden ska råda över 

henne samtidigt som hon åtrår honom, jag tänker att detta återigen blir en hierarki som liknar 

den som Gud har över mänskligheten. Likt hur Gud råder över mänskligheten ska mannen 

råda över kvinnan, och likt hur människan i sin kärlek mot Gud lyder hans ord kommer 

kvinnan i sin åtrå till mannen lyda hans. 

   Mannens straff för denna synd ser annorlunda ut. Han blir inte bara straffad för själva 

synden utan Gud uttrycker det som att ”Du som lyssnade till din hustru och åt av trädet som 

jag förbjöd dig att äta av…”19 mannen bli alltså även straffad för att ha lyssnat på kvinnan och 

blivit påverkad av henne i sitt beslut att bryta mot Guds ord. Själva straffet blir att mannen 

med stor möda ska skörda jorden och slita för sitt bröd. I denna bestraffning finns det ingen 

hierarkisk del, subjektet mannen kommer att få svårigheter att utvinna mat ur objektet jorden, 

men likt kvinnan bestraffas han inte genom att placeras lägre ner i det hierarkiska förhållandet 

än var han från början befann sig, under Gud.  

Genusdiskurser i Luthers Hustavla 

Som tidigare nämnts beskriver hustavlan i Luthers lilla katekes hur olika grupper av 

människor bör förhålla sig till verkligheten och till varandra. För gifta män beskrivs det hur de 

är skyldiga att älska sina hustrur i och med att dessa är som deras egna kroppar, genom att 

älska sin hustru älskar mannen också sig själv och undgår att hata sitt eget kött.20 Här syns det 

hur en jämlikhet mellan könen finns närvarande i den lutherska kristendomen, att mannen och 

hustrun är desamma vilket motiverar mannens skyldighet att älska sin hustru. I samma stycke 

om förmaningar för gifta män skriver Luther att männen ska älska sin hustrur och inte vara 

bittra mot dem, männen ska alltså visa kärlek mot kvinnorna. Att skriva ut att de inte ska vara 

                                                 
171 Mos 3 :11-13 
18 1 Mos 3 :16 
19 1 Mos 3 :17 
20 Luther (1983):124 
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bittra mot sina hustrur kan tänkas mena att det skulle finnas anledning för männen att utan 

förmaning känna en bitterhet mot sina hustrur. Det är intressant att det just är begreppet 

bitterhet som tas upp, då inga andra förmaningar om känslor gentemot det andra könet nämns 

bortsett från kärlek. 

   Ett senare stycke i hustavlan visar dock på en slags makthierarki och syn på mannens och 

kvinnans olika förutsättning till ansvar. Det står att männen på ett förståndigt sätt ska leva 

tillsammans med sina hustrur då hustrun är det ”svagare kärilet” Men då de är männens 

medarvingar till livets nåd ska männen visa dem all ära. Detta kan ses som att männen får en 

roll som beskyddare till kvinnor eftersom att de är svagare, i vad som kan antas vara sinnet, de 

får ansvaret att leva förståndigt och göra detta tillsammans med kvinnan.  

   Kvinnans förhållningsregler enligt hustavlan ser annorlunda ut. Det står skrivet att gifta 

kvinnor ska underordna sig sina män likt hur de underordnar sig sin herre, detta för att 

mannen är hustruns huvud likt hur Kristus är församlingens huvud. Som församlingen 

underordnar sig Kristus ska också hustrun underordna sig sin man.21 Återigen lyfts ett 

hierarkiskt förhållande mellan könen fram där mannen står över kvinnan, kvinnors ansvar 

enligt hustavlan blir att lyssna på mannen som bör styra henne. För yngre kvinnor står det 

även i hustavlan en förmaning om att de förutom att älska sina män och barn även ska föra en 

”tuktig och ren vandel, att vara goda husmödrar och att underordna sig sina män, så att Guds 

ord icke bliver smädat.”22 Det är intressant att unga kvinnor förmanas att ha ett tuktigt och 

rent levnadssätt när inga liknande förmaningar för män kan hittas i hustavlan. Detta kan 

antingen tyda på att det enbart är kvinnor som enligt Luther behöver leva tuktigt och rent, 

eller att båda könen bör leva på det sättet men att enbart kvinnorna behöver påminnas om det i 

en paragraf i hustavlan. Efter detta skrivs det hur de gifta kvinnornas prydnad inte är den 

yttre, snarare en inre prydnad ”smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga 

väsen…”23 Detta kan tolkas som att kvinnornas prydhet inte bara handlar om hur de för sig 

utåt eller klär sig, utan det handlar också om hur de tänker och resonerar inåt. När Luther 

beskriver andens kvaliteter med orden saktmodig och stilla kan också dessa kvaliteter tänkas 

tillskrivas som önskvärda för gifta kvinnor. Deras inre prydnad ska vara smyckad med dessa, 

gifta kvinnor bör alltså vara saktmodiga och stilla till sinnet. 

                                                 
21 Luther (1983):124 
22 Ibid:124 
23 Ibid:124 
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   I ett stycke riktat till ungdomen återfinns ytterligare en genusdiskurs, en paragraf lyder: 

”Min son, om syndare locka dig, så följ icke!”24 Förmaningen riktas tydligt till ungdomar av 

det manliga könet och ingen paragraf med en liknande förmaning om att akta sig för syndare 

återfinns som skulle vara riktat mot det kvinnliga könet. Likt tidigare resonerat kring 

paragrafer där ett av könen inte förmanas till det som det andra gör, kan det antas vara för att 

det inte anses finnas anledning till det. I detta fall skulle det kunna ha att göra med tanken om 

att mannen är kvinnans huvud och beskyddare, att han har det yttersta ansvaret för beslut och 

därför också är den som behöver akta sig för syndare. Det skulle också kunna finnas en tanke 

kring att kvinnan i större utsträckning är den som kan locka mannen in i synd, och därför 

riktas denna förmaning till mannen om att inte följa detta. 

Mannen och kvinnans roll enligt kristen ideologi under 1800-talet 

Under 1800-talets början rådde den svenska lagen som stiftades 1734 vilken följde två linjer 

gällande synen på kvinnor, för den gifta kvinnan och för den ogifta.25 I giftermålsbalkens 

nionde kapitel beskriver hur ”Sedan man och qwinna sammanwigde äro, tå är han hennes 

rätte målsman, och äger söka och swara för henne: hustrun följer ock mannens stånd och 

wilkor.”26 Här uttrycks alltså i svensk lag att mannen efter att ha gift sig med en kvinna 

fungerar som hennes målsman och ska tala för hennes skull medan kvinnan råder under 

mannens ord. Den gifta kvinnan har ingen egen röst i samhället utanför det hennes man säger. 

Mannen fungerade även som familjens företrädare inför staten och hustrun spelade rollen av 

en mer passiv medborgare, hon hade endast en viss form av myndighet i det fallet att hon 

enligt lagen i vissa fall tilläts handla i hennes mans ställe. Endast i de fall där mannen dog och 

kvinnan blev änka fick hon en fullständig myndighet över sin egen person och 

självständighet, hon kunde då själv bestämma om ett eventuellt nytt giftermål och ansågs vara 

ett självständigt handlande rättssubjekt. I de fall där kvinnor blev änkor spelade inte kvinnans 

ålder någon roll gällande hennes självständighet och myndighet.27 Detta var alltså den enda 

möjligheten för en kvinna under 1800-talets början att ha myndighet över sin egen person, en 

ogift kvinna hade sin far som förmyndare och han ansvarade och tog beslut gällande hennes 

giftermål.28 

   Ett konstaterande Luther gör talar en del om hans syn på könens egenskaper:  

                                                 
24 Luther (1983):125 
25 Åsbrink (1959) :13 
26 Ibid :13-14 
27 Ibid:16 
28 Ibid :17 
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   ”Hade han angripit Adam, så skulle han hafwa gifwit honom ett helt annat svar. När Eva  

låtit förleda sig, inträffar det mest beklagansvärda av allt, nämligen att hon förleder Adam att 

smaka den förbjudna frukten. Det hade icke haft så stor nöd, om han hade blifwit bestående; 

Gud hade wäl skapat en annan qwinna. Men att också han öfwerträder budet, det gör synden 

tillfyllo swår och grufflig.”29 

   Här talar Luther om hur Adam skulle ha handlat om ormen närmat sig honom med sina 

frestelser istället för Eva. Vilket visar på att Luther tror att det manliga könet, i detta fall 

åtminstone, skulle ha en större styrka i att motstå frestelser än det kvinnliga. Resten av 

uttalandet gör tydligt hur det finns en tanke kring kvinnor som utbytbara, att det när en 

försvinner inte skulle vara något problem att enkelt ersätta henne. Luther menar att synden 

fick så stora konsekvenser enbart för att mannen också blev delaktig. Det här kan tyda på att 

kvinnan ses mer som ett passivt objekt som är utbytbart och inte tillför någon subjektivitet, i 

vilket fall det inte skulle gå att byta ut henne lika enkelt, och att mannen är det handlande 

subjektet. Luther har i samma linje tankar kring hur makthierarkin bör se ut inom ett 

äktenskap, han ansåg att mannen skulle älska sin hustru och kvinnan skulle frukta sin man. En 

ren kärlek och en ren fruktan från båda håll, denna inbördes ordning ser ut på detta sätt då 

Luther beskrev hustrun som ”ringare” och maken som ”högre”. 30 Här tillskrivs kärleken 

enbart till det manliga könet, ett förhållande ska inte grunda sig på ömsesidig kärlek utan 

istället fruktan från hustrun mot mannen.  

   Under 1800-talet i Sverige fanns det en idealbild av den dygdesamma och ärbara hustrun, 

skillnaden mellan gifta och ogifta kvinnor markerades bl.a. i klädedräkten och huvudbonaden. 

Ogifta kvinnor skulle ha ett bart huvud och gifta skulle ha sitt hår övertäckt, i olika delar av 

Sverige kunde huvudbonaderna variera i färg och hur de visade på kvinnornas civilstånd. 31 I 

idealbilden av hur en kvinna skulle vara under denna tid ingick även att hon skulle vara en 

fruktsam modersfigur, hennes roll i samhället var hustruns och barnaföderskans. 32 Hustavlan 

anses ha haft en stark influens på hur samhället och könshierarkin såg ut under 1800-talet, den 

lade grunden för synen att mannen bör fungera som kvinnans huvud och ledare i äktenskapet. 

Det ansågs vara så att kvinnan behövde ledas bort från synden hon begått och mot sin 

frälsning, med synden syftas det här på den första kvinnans synd att äta av kunskapens träd.33  

   Kvinnans roll i den kristna ideologin påverkades under 1800-talet ganska mycket av vad 

                                                 
29 Åsbrink (1959) :32 
30 Ibid :33 
31 Gustafsson (1956) :24-25 
32 Ibid :28 
33 Ibid :33-34 
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som stod skrivet i bibelns skapelseberättelse, då det står beskrivet hur kvinnan var den som 

först åt av den förbjudna frukten antogs det att mannen hade ett större förstånd. Varav 

kvinnans egenskaper helst skulle vara foglighet och undergivenhet och hon inte hade någon 

egentlig rätt att hävda sig mot mannens åsikter och beslut.34 Då Eva genom att påverka sin 

make Adam i beslutet att äta av den förbjudna frukten genom djävulens, med ormen som 

aktör, initiala inflytande på henne, såg man på de som sökte förleda en hustru att söka makt 

och envälde över mannen som sänd av djävulen.35 Röster om jämställdhet och exempelvis 

kvinnors rätt att ta beslut inom hushållet utan sin mans instämmande skulle alltså ha setts som 

djävulens röster. Något som kan antas ha försvårat situationen för individer som inte höll med 

om denna maktfördelning, i och med att uttalanden om sådana åsikter skulle ha förknippats 

med att personen var förknippad med djävulen kan det tänkas att många hållit sådana åsikter 

för sig själva. 

 

Analys 

På vilka sätt framställs det manliga och kvinnliga könet i den kristna 
skapelseberättelsen, vilka egenskaper knyts till vilket kön? 

I den kristna skapelseberättelsen framställs mannen som Guds avbild, och kvinnan som 

skapad till mannens avbild. En maktordning framställs här där Gud är överst och mannen 

efterföljer, kvinnan kommer då efter mannen. I berättelsen är det kvinnan som främst är det 

handlande subjektet, det är hon som handlar genom att på inrådan av ormen äta av frukten och 

även ge av den till mannen. Mannen i berättelsen äter av frukten han får utan att ifrågasätta 

om det är rätt eller fel, han handlar passivt efter kvinnans initiativ. Även när Gud frågar om 

människorna har ätit av frukten förklarar mannen att det är kvinnan som gett frukten till 

honom, han tar inget ansvar för handlingen utan förflyttar ansvaret och skulden till kvinnan.  

   Det beskrivs hur Gud vandrande genom trädgården ropar efter mannen, Gud söker 

kommunikation med mannen och inte kvinnan. Mannen är den som tilltalas först vilket 

stämmer överens med den maktordning som tidigare framställts med Gud högst och mannen 

efter. Först när mannen talar om för Gud att det var kvinnan som gav honom frukten tilltalas 

hon av Gud och blir delaktig i konversationen. I straffet människorna får av Gud knyts vissa 

egenskaper till mannen respektive kvinnan, Gud säger att kvinnan ska åtrå mannen. Åtrå blir 

en önskvärd egenskap för kvinnan, riktad mot sin man, ordet åtrå tyder enligt mig på att hon 

                                                 
34 Gustafsson (1956) :36 
35 Ibid :38 
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ska känna en längtan efter honom. Gud säger även att mannen ska råda över kvinnan, 

beslutsmakten i relationen mellan en man och kvinna ges alltså till mannen. Maktordningen 

förstärks ytterligare och dimensionen att kvinnan ska åtrå mannen läggs till, de ska inte känna 

en åtrå för varandra utan det är kvinnan som ska känna en längtan efter mannen. I straffet för 

människans synd bestraffar Gud mannen och kvinnan på olika sätt och för olika saker, till 

mannen säger Gud att straffet beror på att han lyssnade på sin hustru och åt av frukten och 

straffet blir att mannen får svårigheter att bruka jorden. Mannen straffas inte för själva 

handlingen att ha ätit av frukten, utan för att han inte ifrågasatte sin hustru. Kvinnan å andra 

sidan straffas för själva handlingen, Gud nämner inget i bestraffningen om att hon lyssnat på 

ormen utan straffar henne enbart för att ha ätit av frukten. 

Vilka diskurser från de kristna skapelsemyten kan återfinnas i Luthers 
hustavla och hur kan dessa tänkas avspeglas i mannen och kvinnans roll i 
det svenska samhället under 1800-talet? 

I hustavlan skriver Luther att mannen inte ska känna bitterhet mot sin kvinna, denna bitterhet 

han beskriver kan tänkas grundas i att kvinnan ges den initiala skulden till att människan blev 

utslängda ut edens trädgård. Det kan ses som ett tecken på att det skulle kunna leva kvar en 

känsla av bitterhet mot att hon genom ormen förlett mannen till att synda och. Luther verkar 

se kvinnan som svagare i sinnet än mannen och uttalar sig om att ormen förmodligen inte 

hade lyckats med sin mission att få människan att äta av den förbjudna frukten om den hade 

vänt sig till mannen istället för kvinnan. Kvinnan ses i och med skapelseberättelsens 

framställning av henne som svagare och till viss mån mer lättförledd. Hustavlan beskriver hur 

kvinnor ska underordna sig sina män och hur mannen ska vara som kvinnans huvud, detta kan 

tänkas motiveras i hur Gud förmedlar sitt straff till mannen i skapelseberättelsen. Han straffas 

för att ha lyssnat på sin hustru och därigenom syndat, kanske ses det då som bättre att mannen 

står för besluten i ett hushåll och inte kvinnan som visat sig vara mer lättförledd redan i 

skapelsen. Även i avsnittet i hustavlan som riktar sig till ungdomen påminns läsaren om 

kvinnans synd i Edens trädgård, Luther skriver ”Min son, om syndare locka dig, så följ icke!”. 

Sönerna är alltså de som riskerar att lockas in i synd. Ser en på hur detta kan ha sitt ursprung i 

skapelseberättelsens diskurser kan två eventuella tankegångar framträda, dels att denna 

förmaning riktas till männen för att kvinnan i större utsträckning tänks vilja locka mannen in i 

synd och genom sitt svagare sinne lättare skulle kunna synda och även dra med mannen likt 

kvinnan i skapelseberättelsen. En annan tankegång är att männen skulle ha lätt att agera 

passivt och lyssna på dessa syndare som tänktes försöka locka honom, att männen skulle 

behöva en förmaning om att vara uppmärksamma inför syndare för att inte göra om mannens 
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misstag i skapelseberättelsen och endast lyssna och agera efter någon annans inrådan. Vilket 

blir intressant i kontrast mot denna tidsperiods tankar om kvinnan som det sinnligt svagare 

könet som så tydligt påverkar samhällets struktur. 

   Dessa tankar kring mannens starkare sinne och kvinnans egenskap som lättförledd speglas 

även i lagen under början av 1800-talet. Enligt dåvarande lag var mannen målsman över sin 

hustru och företrädde kvinnan och familjen i sin talan. Kvinnan hade enligt lag ingen egen rätt 

över sig själv och endast i undantag hade hon rätt att tala för sin man. Endast i undantagsfallet 

att mannen dog och kvinnan blev änka fick hon målsmanskap över sig själv, rätt att tala för 

sig själv och ta egna beslut. Detta skulle vara enda gången en kvinna inte företräddes av en 

man, från födsel till äktenskap talade hennes far för henne och efter ingått äktenskap rådde 

hennes man över henne. Det var alltså endast när det inte fanns någon man som kunde råda 

över henne som hon själv fick rätten att råda över sig själv.  

   Idealbilden av en kvinna under 1800-talet kan tänkas ha sitt ursprung i den bild som 

presenteras i skapelseberättelsen. Hon ska vara en dygdesam och ärbar hustru men också en 

fruktsam modersfigur, detta ideal kan kopplas till straffet kvinnan i skapelseberättelsen får av 

Gud. Hennes skyldighet blir där att med stor möda bära barn, skulle en kvinna inte vara 

fruktsam kan det kanske ses som att hon inte kan uppfylla sin skyldighet mot Gud vilken 

tilldelades henne i skapelseberättelsen. Kvinnan ansågs under 1800-talet i Sverige behöva 

ledas bort från synden och mot sin frälsning, detta var alltså inget hon själv klarade av, vilket 

också stämmer överens med bilden av att hon behövde ha en målsman som talade för henne. 

Foglighet och undergivenhet var egenskaper hon ansågs skulle visa mot sin man. 

   Under denna tidsperiod ses det som att den eller de som försökte leda kvinnan att söka makt 

eller envälde över sin man kunde vara sända av djävulen, likt hur ormen i skapelseberättelsen 

anses vara djävulens sändebud som lockar människorna in i synden.  

 

Diskussion 

I min undersökning har det framkommit hur förhållandet mellan man och kvinna i 

skapelsemyten har fortsatt att påverka den kristna traditionen och kvinnosynen fram till 1800-

talets Sverige och Luthers hustavla. Feminist-teologen Rosemary Radford Ruether benämner 

fenomenet som ”underordningens kristna teologi” och förklarar det som att det finns en 

patriarkal struktur vilken anses beviljad av Gud. De kvaliteter som tillskrivs mannen och 

kvinnan i skapelseberättelsen anses vara av Guds vilja och blir därför svåra att ifrågasätta i ett 

samhälle som grundar sig i kristen tro, när den sociala ordningen anses vara tillskriven av Gud 
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kan protester mot denna sociala ordning ses som protester och uppror mot Gud. Det kan antas 

ha varit väldigt svårt för kvinnor i Sverige under 1800-talet att kämpa för någon slags 

jämlikhet mellan män och kvinnor. Alla försök att organisera kvinnor till kamp för 

självständighet och jämlikhet skulle ha setts som försök att vinna makt över mannen, vilket 

hade kunnat ses som något initierat av djävulen. Att som kvinna ifrågasätta sin lägre 

maktposition och omyndighet i samhället skulle inneburit att hon riskerade att ses som sänd 

av djävulen. Kvinnans lägre position både samhälle och familj styrktes av det som ansågs vara 

Guds ord, vilket även kan ha påverkat kvinnans egen vilja till att strida för en mer jämlik 

tillvaro. Om hennes vilja också var att lyda Gud skulle protester mot rådande samhällsordning 

direkt ha stridit mot den viljan. Radford Ruether beskriver också hur den tidiga 

protestantismens uteslutning av celibat och klosterliv tog bort en för kvinnor maktposition 

vilken inte ersattes av något annat i protestantismen. I ett kloster enbart riktat till kvinnor 

tänker jag att makten endast fördelades mellan de kvinnor som befann sig i klostret, dessa 

kvinnor behövde alltså inte ta hänsyn till mannen som annars skulle rått över de i samhället.  

   Teologen Clare Drury beskriver utifrån sin forskning det som att Bibeln tillskrivits en 

auktoritet som överskrider tid och plats, detta har resulterat i att det som står nedskrivet i 

Bibeln ibland tolkas in i sammanhang utan att hänsyn tas till att samhället inte ser likadant ut 

som när de olika delarna i Bibeln skrevs. Det verkar utifrån min undersökning som att många 

element som presenteras i den kristna skapelseberättelsen direkt tagits in i andra skrivelser 

och sammanhang som obestridliga sanningar. Luther har i sin hustavla skrivit förhållningar 

riktade mot män och kvinnor som i linje med skapelseberättelsen visar en syn på kvinnor som 

svagare i sinnet och mindre lämpade att ta beslut än män. Att män ska råda över kvinnor har i 

1800-talets Sverige tolkats som en sanning och därför tolkats in även i lagtexter, kvaliteter 

som står beskrivna i en berättelse om världens skapelse i Bibeln antas vara sanna och 

tillskrivna av Gud.  

   Det verkar som att mannen ses som den som bör vara i högre grad beslutstagande i 

förhållandet mellan man och kvinna för att det i skapelseberättelsen kan anses bevisats att 

kvinnor i stora beslut skulle vara svagare att falla för syndares inverkan. I skapelseberättelsen 

är det kvinnan som är det främst handlande subjektet vilken genom sitt beslut att äta av den 

förbjudna frukten leder människan in i synden. Teologen Elga Sorge har i sin feministiska 

tolkning av den kristna skapelseberättelsen lagt vikt vid dessa kvaliteter kvinnan visar som 

aktiv i handlingen, självständig och modig, mannen i berättelsen menar Sorge uppvisar en mer 

underlägsen roll. I skapelseberättelsens början beskrivs ett slags motsatt maktförhållande mot 

det som beskrivs i Luthers hustavla, kvinnan är initiativtagande och det subjekt som efter 
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ormens inrådan leder berättelsen fram till synden som tvingas människan att lämna edens 

trädgård. Det kan tänkas att det motsatta förhållande som anses vara idealt under 1800-talet 

med mannen som kvinnans huvud är en slags reaktion på skapelseberättelsens utfall, att det 

tros vara klokt att göra det som inte gjordes i skapelseberättelsen och att detta ytterligare 

motiverar mannens högre position i samhället. I likhet med den tidigare forskning kring 

kvinnas position i den kristna traditionen och kulturen som presenterats i uppsatsen kan min 

undersökning visa att det finns tankar kring hur det är kvinnans synd i skapelseberättelsen 

som orsakat hennes förlorade likvärdighet mot mannen och behövt underordna sig hans styre 

och målsmanskap. Berättelsen har förmedlats vidare genom andra skrifter som exempelvis 

Luthers hustavla och på så sätt fortsatt att ha en inverkan på samhällsstrukturen i Sverige, en 

patriarkal struktur har upprätthållits med motivet att det är Guds vilja och kvinnor har på så 

sätt genom denna tolkning av skapelseberättelsen motiverats att inte protestera mot de 

könsroller som under 1800-talet var idealiserade. 

 

Sammanfattning 
 

Med utgångpunkt i frågeställningarna kring kvinnans roll i den kristna skapelseberättelsen, 

Luthers hustavla och i det svenska samhället under 1800-talet har denna undersökning visat 

på ett samband mellan de tre elementen. Synen på kvinnan och hennes egenskaper verkar ha 

först vidare från skapelseberättelsen och vidare till senare texter såsom hustavlan och slutligen 

svensk lagtext. Diskurserna i skapelseberättelsen verkar inte ha reflekterats kring i samband 

med rådande tider utan oreflekterat ha förts vidare som sanningar vilka inte anses ha 

förändrats från världens skapelse. Luther uttalar sig om att utfallet skulle blivit annorlunda om 

ormen istället försökt locka mannen att äta av den förbjudna frukten, men för detta presenteras 

inga belägg förutom det faktum att kvinnan föll för synden. Endast med detta som grund antas 

hon ha ett svagare sinne än mannen som bara följde efter hennes exempel och vars sinnes 

styrka inte på samma sätt prövades mot en lockelse till synd. 

   Kvinnan har enligt lagar och ideal under 1800-talet begränsats till att vara underlägsna 

mannen och inte haft många fler alternativt än att råda under hans ord. Den orättvisa 

maktfördelningen under 1800-talet fick fortgå i och med att det ansågs vara Guds vilja, jag 

tänker att även om kvinnor skulle kunna tänka sig att protestera mot patriarkatet som styrde 

samhället och ifrågasätta sin underlägsna maktposition skulle de nog inte lika lätt ifrågasätta 

Gud och hans vilja. De kristna traditionerna användes för att upprätthålla ett patriarkalt 

samhälle med hjälp av Luthers hustavla, en kortare text som författades i syfte att se till att 
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alla skulle kunna ta del av den kristna ideologins budskap om en önskvärd samhällsstruktur. 

Luther förstärker till viss del även kvinnans position som svagare än mannen genom att 

beskriva idealkvinnan med ord som ”saktmodig” och ”stilla”, kvaliteter som inte skulle vara 

till fördel vid en kamp för kvinnliga rättigheter utan snarare uppmuntrar kvinnor att vara kvar 

i den tillvaro som råder. Kvinnan har en skyldighet mot Gud och mänskligheten att sona för 

den synd hon hålls ansvarig för i skapelseberättelsen, alla kvinnor föds under 1800-talet med 

vetskapen om att de saktmodigt och stilla bör låta mannen företräda henne i livet och att hon 

bör efterleva de ideal som existerar för att lyda Gud. Jag tycker det är intressant att mannen i 

kristen tradition trots att han på ett sätt uppvisade svaghet och passivitet i skapelseberättelsen 

inte får fortsatt negativa konsekvenser av detta. En ansvarig och myndig person skulle enligt 

mig snarare tänkas vara modig och drivande i sina åsikter, mer likt de kvaliteter kvinnan i 

skapelseberättelsen uppvisar. Jag tänker att skapelseberättelsen har tolkats till mannens fördel 

utifrån dess innehåll, en tanke är att den istället kanske hade tolkats till kvinnans fördel om det 

tolkande samhället hade varit matriarkalt. 
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