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1. Inledning 
 

Jag har en sak att bekänna….. 

Faktum är att jag inte hade en aning om att det överhuvudtaget finns en kyrkohandbok som 

alla präster inom Svenska kyrkan har. Visste du det? Egentligen är det ganska naturligt att 

vara omedveten om detta om man inte är väldigt insatt i kyrkan och kyrkans arbete. Lika 

naturligt är det kanske att varje präst har en liten manual som talar om vad respektive 

gudstjänst och ceremoni ska innehålla. Den svenska kyrkohandboken kom att bli ämnet för 

min uppsats.  

 

Hur kommer det sig att jag lyckades hitta detta ämne att behandla i min uppsats? Man skulle 

kunna säga att jag fick en hel del hjälp på traven. Jag bestämde träff med min handledare 

Lena en dag på högskolan. Vid den tidpunkten hade jag redan klart för mig att jag ville skriva 

en uppsats om genus och Gudsbilder. Mitt problem var att jag inte visste exakt vad jag ville 

undersöka eller kanske riktigare sagt, vad som skulle kunna vara meningsfullt och intressant 

att undersöka. Naturligtvis kände jag vikten av att välja ett mer eller mindre unikt ämne.  

 

Jag känner mig spänd och förväntansfull inför detta. Det känns viktigt att lära sig mer om det 

som har med kyrkan att göra, inte minst som blivande lärare i just religionsämnet. Det känns 

också mycket roligt att behandla ett tämligen outforskat material. Detta är också ett sätt för 

mig att bli mer insatt i den teologiska debatten om genus och inklusivt språk1 som ständigt 

utvecklas och fördjupas i vår tid. Jag ser mitt uppsatsämne som aktuellt och därför viktigt att 

behandla. Dessutom tar jag chansen att förvärva fördjupad kunskap om ett för mig nytt ämne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Se avsnitt 2.1 och 2.4 i uppsatsen. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

Mitt syfte med uppsatsen är att studera kyrkohandboksgruppens förslag till ny kyrkohandbok 

som presenterades år 2000 i relation till den nuvarande kyrkohandboken som antogs 1986. 

Eftersom handboksförslaget är relativt omfattande har jag valt att koncentrera mig på en 

utvald del: nattvardsbönerna. I uppsatsens undersökningsdel kommer jag att presentera en 

jämförelse mellan nattvardsbönerna i förslaget och nattvardsbönerna i den nuvarande 

kyrkohandboken. Framgent kommer den nuvarande kyrkohandboken av utrymmesskäl 

benämnas enbart ”kyrkohandboken” och kyrkohandboksförslaget förkortas till ”förslaget”. 

Kyrkohandboksgruppen benämns fortsättningsvis ”handboksgruppen”.  

 

De frågor jag vill undersöka är: 

 

- Vilken/vilka Gudsbilder finns i förslagets samt kyrkohandbokens   

 nattvardsböner? 

- Hur förändras Gudsbilden i förslaget då man försöker avlägsna det maskulina? 

- Hur pass mycket skiljer sig Gudsbilden/Gudsbilderna i kyrkohandboken från förslagets 

Gudsbild/Gudsbilder? Kan detta säga något om varför förslaget väckt så pass stark debatt? 

 

I det följande diskussionsavsnittet kommer undersökningsresultaten att diskuteras i relation 

till feministisk teologi och inklusivt språk. I diskussionsavsnittet kommer också ett urval 

reaktioner som väckts i samband med förslaget att knytas an till undersökningen. Jag kommer 

i första hand att koncentrera mig på de reaktioner som berör mina undersökningsresultat. Jag 

kommer att försöka besvara frågorna:  

 

-     Vad är det som väcker reaktioner? Hur kan detta relateras till mina resultat?  

 

Jag anser att mitt syfte och mina frågor är intressanta och viktiga. Det känns positivt att jag tar 

mig an ett relativt obearbetat material. Genusfrågor är däremot högst bearbetade och 

omdiskuterade. Mitt bidrag i diskussionen om genus och inklusivt språk blir att utvärdera vald 

del av förslaget vad gäller Gudsbilden/Gudsbilderna och visa på skillnader mot den nuvarande 

kyrkohandboken.  
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1.2 Material och metod 

 

Min uppsats baseras på studium av källtexter som består av valda delar ur kyrkohandboken 

samt förslaget. Källtexterna diskuteras sedan i relation till debatten kring de aktuella texterna 

samt till litteratur som behandlar feministisk teologi och inklusivt språk. Materialet är relativt 

begränsat, åtminstone vad gäller källtexterna. Det har alltså inte varit några större problem att 

välja ut och sålla bland dessa.  

 

Anledningen till mitt val av metod är att jag ser textstudier som den mest lämpliga metoden 

för min undersökning. Jag har tänkt på att en intervju med någon inblandad person också hade 

kunnat fungera i min undersökning. Eventuellt hade jag kunnat prata med någon från Svenska 

kyrkan eller kanske någon forskare i genusfrågor. Dock valde jag till sist att enbart ägna mig 

åt textstudier eftersom jag anser det tillräckligt omfattande för den tid som står till förfogande. 

Mitt metodval hjälper mig att begränsa arbetet vad gäller koncentration och fokus samt ger ett 

djup i min undersökning.  

 

I mitt arbete har jag letat fram några artiklar som kommenterar förslaget. Jag har även gått 

igenom remissvaren som finns på Svenska kyrkans arkiv i Uppsala. Jag kunde omöjligt läsa 

samtliga remissvar då det finns nära 700 stycken. I mitt urval har jag letat efter sinsemellan 

olika representanter som jag tror kan vara intressanta i sammanhanget. Jag har t ex tittat på 

remissvaren från Svenska kyrkans Unga samt Kvinnor i Svenska kyrkan. Dessa två 

organisationer har förutom att lämna in var sitt remissvar medverkat och bidragit med 

kommentarer i handboksgruppens översynsarbete.2  

 

För att begränsa mig i urvalet av remissvaren valde jag i stort sett bort privatpersoner och 

mindre församlingar. Dock kommer eventuellt någon privatpersons reaktion att redovisas för 

att krydda och bredda perspektivet på förslaget och de reaktioner detta skapat. Då jag sållat 

bland remissvaren har jag framför allt letat efter reaktioner på handboksgruppens idé om att 

införa ett mer inklusivt språk i gudstjänsten. Remissvaren är offentliga handlingar som jag 

kopierat på Svenska kyrkans arkiv i Uppsala.  

 

                                                           
2 Svenska kyrkans utredningar 2000:3, s. 31 
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Vidare kommer jag att jämföra nattvardsbönerna i förslaget med kyrkohandbokens 

nattvardsböner. Jag kommer även att studera handboksgruppens motiveringar som finns 

återgivna i en särskild bilaga till handboksförslaget (Svenska kyrkans utredningar 2000:3). 

 

Anledningen till att jag valt just nattvardsbönerna som föremål för min undersökning är att jag 

anser det vara en lagom del att arbeta med. Nattvardsbönerna kan bearbetas bitvis från A till 

H. Även det faktum att nattvarden är en av de mest centrala delarna i gudstjänsten har präglat 

mitt val. 

 

Jag har utöver detta också valt ut diverse sekundärlitteratur som handlar om genus, teologi, 

Gudsbilder och inklusivt språk. Denna litteratur har jag använt som bakgrund och diskussion i 

uppsatsen. Eftersom det finns enormt mycket litteratur som behandlar genus har jag försökt 

fokusera på de verk som direkt anknyter till förslaget och/eller tar upp problematiken kring 

Gudsbilder och inklusivt språk. Jag är dock ytterst medveten om att jag endast behandlar en 

bråkdel av all litteratur som existerar.  

 

Bland annat har jag läst och använt mig av Genusperspektiv på teologi (2004) av Anne-

Louise Eriksson. Denna skrift ger en kortfattad men innehållsrik introduktion till 

genusforskning inom teologi.  

 

Jag har även använt ett antal artiklar som t ex Karin Johannesson ”Inte tillräckligt inklusivt” 

(2001) samt ”Inklusivitet och metaforer: Förslaget till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan” 

(2003). Jag har även använt Christina Petterssons artikel ”Inklusivt språk- för vem?”(2001). 

Samtliga artiklar presenterar synpunkter på förslaget och är således relevanta för min 

undersökning.  
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1.3 Disposition 

 

Jag har så här långt presenterat syfte, frågor samt metod för min undersökning. Nedan följer 

ett bakgrundsavsnitt som ger en introduktion till mitt ämne samt nödvändig förberedande 

information. Jag kommer även att definiera centrala begrepp i ett särskilt avsnitt. Därefter tar 

min undersökning vid och kommer att presenteras under specifika rubriker. 

Undersökningsdelen redovisar en jämförelse av förslagets respektive kyrkohandbokens 

nattvardsböner. I det följande diskussionsavsnittet diskuteras undersökningsresultaten i 

relation till texter som behandlar reaktioner och synpunkter på förslaget, feministisk teologi 

och inklusivt språk. Diskussionen har som syfte att knyta ihop arbetet. Sist i uppsatsen finns 

en sammanfattning av arbetets innehåll och resultat samt ett avsnitt med slutkommentarer.  
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2. Bakgrund 
2.1 Genus- och feministteologisk forskning- en kortfattad presentation 

 

Feministisk teologi introducerades i Sverige på 1970-talet. Det var då man började 

problematisera frågor kring kön och genus. Begreppet genus har myntats i och med detta och 

betecknar de sociala konstruktioner och normer för hur män respektive kvinnor ”bör” vara. 

Feministisk teologi är en del av den övergripande feministiska rörelsen. Den västerländska 

feministiska teologiforskningen har ett försprång jämfört med feministisk forskning inom t ex 

islam, hinduism och buddism. All forskning inom genus är emellertid inte av feministisk 

karaktär men dessa två kategorier går i praktiken ofta hand i hand. Anne-Louise Eriksson 

förklarar att ”genusforskning inom religionsvetenskapen” är en mer saklig beteckning på 

feministisk teologi men att denna forskning oftast går under beteckningen feministisk teologi 

eller feministteologi. 3  

 

Den feministteologiska forskningen vill granska maktförhållanden i relation till kön och 

upprätta modeller för att motverka dessa. Syftet med den feministiska teologin är att förmedla 

teologier som inte upprätthåller mäns dominans och kvinnors underordning. Den feministiska 

teologin riktas inte enbart till kvinnor utan strävar efter att jämställa båda könen. Målet är att  

ge kvinnor och män lika värde. I sin skrift om genusforskning inom teologi sammanfattar 

Eriksson: ”Genom att analysera för religionen normerande texter, riter, gudstjänster, trosläror 

osv. har forskare kunnat visa på ett samband mellan konstruktionen av manlighet och de 

egenskaper som tillskrivs det gudomliga, likaså att kvinnlighet konstrueras som det manligas 

och därmed det gudomligas motsats.” 4  

 

Två nyckelord inom feministisk teologi är makt och kön. Frågor kring makt, kön och det 

gudomliga hör samman med problematiken kring det teologiska språket som är central inom 

feministisk teologi. Jesu kön och dess betydelse är en fråga som diskuterats sedan 1990-talet. 

En del av genusforskningen handlar om Gudsbilder i det teologiska språket. Analyser visar på 

att det teologiska språket domineras av en maskulin Gudsbild. Genusforskningen söker efter 

lämpliga sätt att göra språket inklusivt, vilket innebär att det teologiska språket ska innefatta 

båda könen. 5

                                                           
3 Eriksson, 2004, s. 8 
4 Eriksson, 2004, s. 24 
5 Eriksson, 2004, s. 8-33 
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2.2 Presentation av handboksgruppens förslag 

 

Kyrkohandboken är en bok med ritual för gudstjänster och kyrkliga handlingar inom Svenska 

kyrkan, senast antagen 1986.6 År 2000 kom ett förslag till en ny kyrkohandbok som sändes ut 

på remiss till diverse domkapitel, församlingar och organisationer. Remissinstanserna sände 

in sina svar och dessa har arkiverats i Svenska kyrkans arkiv. Förslaget är i dag vilande. 

Många har ifrågasatt och reagerat på förslaget, ofta ur genussynpunkt. Handboksgruppens 

förslag är en del av den teologiska debatten kring inklusivt språk.  

 

År 1997 bestämde Svenska kyrkans församlingsnämnd samt centralstyrelsen att se över 

kyrkohandboken med särskilt fokus på inklusivt språk. Handboksgruppen betonar i sina 

motiveringar att den grundläggande utgångspunkten för granskningen av kyrkohandboken var 

att skapa ett teologiskt språk som jämställer män och kvinnor. I arbetet med ett mer 

inkluderande språk har handboksgruppen främst koncentrerat sig på att utforma ett 

gudstjänstspråk som inkluderar kvinnor och kvinnors erfarenheter i gudstjänsten. ”Arbetet 

med ett mer inkluderande gudstjänstspråk är på detta sätt också en del i det större arbetet inom 

Svenska kyrkan att utifrån en kristen människosyn medverka till ett mer jämlikt samhälle, där 

kvinnors underordning och våld mot kvinnor upphör.” 7  

 

Ytterligare ett motiv till översyn av kyrkohandboken var en strävan efter och ett behov av en 

språklig anpassning till den nya bibelöversättningen som planerades att tas i bruk 1999. 

Handboksgruppen fick i uppdrag att utföra en varsam och begränsad översyn av 

kyrkohandboken. Särskilt fokus skulle riktas till att arbeta med ett mer inkluderande 

gudstjänstspråk. Kyrkohandboken är i sin helhet granskad utifrån detta perspektiv.8  

 

Handboksgruppens arbete påbörjades i september 1997. Ett år senare tillkom ytterligare ett 

direktiv gällande översynen av kyrkohandboken. Centralstyrelsen, Teologiska kommittén och 

arbetsutskottet ville med detta ”försäkra sig om att de arbetsgrupper som förbereder en 

översyn av de kyrkliga böckerna lägger stor vikt vid frågan om ett inklusivt språk, 

innebärande att grupperna noga överväger frågorna, i möjligaste mån väljer könsinklusiva 

ordalydelser samt motiverar och redovisar gjorda val”.  

                                                           
6 Se t ex Bonniers Svenska ordbok, 1998, s. 467 
7 Svenska kyrkans utredningar 2000:3, s. 48 
8 Svenska kyrkans utredningar 2000:3, s. 5 
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Detta beslut förstärkte det tidigare givna uppdraget att arbeta med att göra kyrkohandbokens 

språk mer inklusivt, där man anfört att detta var en angelägen men dock begränsad uppgift i 

översynsarbetet.9  

 

Som grund för arbetet gick handboksgruppen igenom de principer och överväganden som 

tagits upp i samband med 1986 års kyrkomöte. Man tittade också på remissvar till 1986 års 

kyrkohandbok samt motioner gällande liturgiska frågor som lagts fram efter 1986 års 

kyrkomöte. Denna inledande del av översynsarbetet gjorde att handboksgruppen kunde bilda 

sig en uppfattning om utvecklingen i Svenska kyrkan. 10

  

Syftet var att ta reda på vad de kyrkliga diskussionerna gällande liturgiska frågor handlat om 

från 1986 och framåt. Förslag till ändringar hade samlats i en liturgisk ”bank” och dessa gicks 

igenom. Handboksgruppen sammanfattar sina intryck på följande sätt: ”Vidare går det att 

märka ett allt starkare behov av att språk och andra uttrycksmedel i gudstjänsten skall vara 

inkluderande och ta med både kvinnors och mäns, barns och vuxnas erfarenheter.” En av 

grundprinciperna i översynsarbetet blev därför att göra gudstjänstens karaktär och dess språk 

så inkluderande som möjligt.11

 

I mars 1998 anordnades en arbetskonferens med föreläsningar kring ämnet inklusivt språk. 

Detta för att ge handboksgruppen en idé om hur de skulle kunna ta tag i arbetet med ett mer 

inklusivt språk. En av föreläsarna var Gail Ramshaw, professor och tillhörande ELCA 

(Evangelical Lutheran Church of America). I december 1998 inbjöd handboksgruppen till 

ytterligare en arbetskonferens. Deltagarna fick i uppdrag att gruppvis diskutera olika frågor 

som berörde handboksarbetet. Materialet från denna konferens har använts i arbetet med 

översynen. Överhuvudtaget fungerade de båda konferenserna inspirerande för 

handboksgruppen. De gav frukt i form av material och erfarenheter. 12

 

Handboksgruppen avsåg ”att söka vidga användningen av bibliska metaforer så att bibelns 

rikedom av olika bilder för Gud kan göras tillgänglig i Svenska kyrkans gudstjänstliv”.13  

                                                           
9 Svenska kyrkans utredningar 2000:3, s. 11 (citerande i andra hand) 
10 Svenska kyrkans utredningar 2000:3, s. 12 
11 Svenska kyrkans utredningar 2000:3, s. 12 
12 Svenska kyrkans utredningar 2000:3, s. 20-22 
13 Svenska kyrkans utredningar 2000:3, s. 18 
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Här påpekades också att tanken inte är att tillföra kvinnliga Gudsbilder i gudstjänstspråket 

utan att ”använda metaforer som redan i sig själva är inklusiva”. I sitt arbete med inklusivt 

språk hänvisar handboksgruppen till att ”det mest betydelsefulla i inkarnationens mysterium 

är att Gud blev människa, inte just att Gud blev människa av manligt kön”.14 

Handboksgruppen poängterar också att den teologiska grunden för översynsarbetet bygger på 

alla människors lika värde både inför varandra och inför Gud. 15

 

För att göra gudstjänstspråket mer könsinklusivt var det enligt handboksgruppen av stor vikt 

att avlägsna manliga uttryck. Handboksgruppen har arbetat för att inte använda ”Herre” så 

ofta. Vidare har handboksgruppen haft som avsikt ”att införa en större rikedom av bibliska 

metaforer som vidgar gudstjänstens gudsbild. Gruppens mål är att dessa bilder ska vara 

välkända och upplevas ha en naturlig plats i gudstjänsten.” 16 Handboksgruppens arbete med 

att införa ett mer inklusivt gudstjänstspråk står i kontrast till den nya svenska 

Bibelöversättningen Bibel 2000. Detta på grund av att den nya Bibelöversättningen domineras 

av maskulint och hierarkiskt språkbruk, vilket handboksgruppen försöker motverka genom att 

införa ett mer inkluderande språk. 17  

 

Handboksgruppens förslag till ny kyrkohandbok blev färdigt 2000 och finns utgivet i serien 

Svenska kyrkans utredningar 2000:1-3. De tre delarna består av gudstjänstordning, musikdel 

samt motiveringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Svenska kyrkans utredningar 2000:3, s. 19 
15 Svenska kyrkans utredningar 2000:3, s. 49 
16 Svenska kyrkans utredningar 2000:3, s. 19 
17 Redovisas för 1998 års kyrkomöte i centralstyrelsens skrivelse, CsSkr 1998:4 
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2.3 Forskningsläge 

 

Som jag redan konstaterat finns mycket skrivet om genus och inklusivt språk. Jag har valt 

texter som har direkt anknytning till förslaget och situationen i Sverige.  

 

Handboksgruppen har låtit översätta Ramshaws skrift God Beyond Gender (Gud bortom 

genus: en gudstjänstgrammatik för vår tid, 1999). Detta visar på hur pass relevant 

handboksgruppen ansåg denna bok var för svenska läsare. Ramshaw forskar och undervisar i 

Philadelphia. I Gud bortom genus diskuterar hon den aktuella frågan om hur Gud bortom 

genus kan beskrivas. Ramshaw behandlar frågan i nordamerikansk luthersk kontext. Språket 

är således inte svenska men den lutherska traditionen är gemensam med Svenska kyrkan. 

Ramshaw söker efter alternativ till maskulina Gudsbilder. Hon diskuterar hur en dominans av 

det maskulina och hierarkiska språket kan undvikas. Ramshaws bok ger en grundgrammatik 

för förståelsen av hur man kan arbeta med inklusivt språk. Gud bortom genus har fungerat 

som bakgrundsmaterial för remissarbetet med handboksförslaget.18

 

Jag har använt mig av två verk som för en mer generell diskussion om Gudsbilder och 

inklusivt teologiskt språk. Anne-Louise Eriksson är präst och doktor. Hon är också landets 

enda lektor i ämnet feministisk teologi vid Teologiska högskolan i Stockholm. Eriksson 

diskuterar inklusivt språk och Gudsbilder i sin artikel ”Likt och olikt i en kvinnoinklusiv 

kristologi” (1999). I Kvinnor talar om Jesus: En bok om feministisk kristologisk praxis (1999) 

undersöker Eriksson kvinnliga prästers förhållningssätt till Jesus som man.  

 

Den katolske teologen Manfred Hauke diskuterar feministteologin i sin bok Gud fader eller 

Gud moder? en granskning av feministisk teologi (1998). Hauke tar bland annat upp 

Gudsbilder samt manligt och kvinnligt. 

 

Jag har även använt en rad artiklar som kritiserar delar av förslaget. Göran Hansson är en av 

flera präster i Sollentuna församling, Stockholms stift, som skrivit artikeln ”Problematiskt 

handboksförslag”. I artikeln riktar de kritik mot handboksgruppens förslag till ny 

kyrkohandbok för Svenska kyrkan. De menar att förslaget visar prov på en tvivelaktig 

teologi.19

                                                           
18 Svenska kyrkans utredningar 2000:3, s. 21 
19 Hansson m fl, 2001, s. 44 
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Författaren Christina Petterssons artikel ”Inklusivt språk- för vem?” (2001) diskuterar 

inklusivt språk i relation till förslaget. Hon belyser frågan om ett inklusivt språk ur ett 

feministiskt perspektiv. Pettersson riktar en viss kritik mot förslaget bl a handboksgruppens 

snäva definition av begreppet inklusivt.20  

 

Karin Johannesson är religionsfilosof i Uppsala. Även hon behandlar inklusivt språk i relation 

till förslaget i sin artikel ”Inklusivitet och metaforer: Förslaget till Kyrkohandbok för Svenska 

kyrkan” (2003). Förslaget kritiseras skarpt av Johannesson som bl a menar att 

handboksgruppen inte förklarat begreppet inklusivt ordentligt eller motiverat behovet av ett 

inklusivt språk på ett tillfredsställande sätt.21 Johannesson diskuterar saken vidare i artikeln 

”Inte tillräckligt inklusivt”. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Pettersson, 2001, s. 71 f 
21 Johannesson, 2003, s. 35 
22 Johannesson, 2001, s. 188-194 
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2.4 Definitioner 

 

Inkluderande samt inklusivt språk är relativt nya begrepp som kommit till i samband med 

diskussionen kring Gudsbilder och genus. ”Inkludera” betyder enligt Svenska Akademiens 

ordlista inberäkna, inbegripa, medräkna. Inklusive betyder inberäknat. Inklusivt finns inte i 

Svenska Akademiens ordlista. Christina Pettersson menar att ”Själva ordet har en bred 

betydelse och måste sättas i ett sammanhang för att bli begripligt.” 23  

 

Med inkluderande och inklusivt språk menas ett språk eller tilltal där alla kan känna sig 

delaktiga och medräknade oavsett kön, status, ålder mm. Anne-Louise Eriksson ger ett 

förtydligande av begreppet.” I vardaglig språkanvändning tycks inklusiv snarast betyda 

”medräknad”. Att vara inkluderad i en grupp betyder att man är medräknad, man tillhör 

gruppen.” 24  

 

I kyrkliga sammanhang kan detta innebära ett inkluderande av hela församlingen eller både 

barn och vuxna i gudstjänsten. Jag kommer dock endast att syfta till kön då jag använder 

begreppen. Handboksgruppen avfärdar benämningen ”inklusivt språk” på grund av den 

misslyckade översättningen av det engelsk-amerikanska uttrycket inclusive language. 

Handboksgruppen menar vidare att ”inklusivt språk” kan leda till missförstånd och använder 

istället uttrycket ”ett mer inkluderande språk”. 25 Själv finner jag detta uttryck synonymt med 

”inklusivt språk” och kommer framgent att använda båda uttrycken i min diskussion. 

 

Ett annat ord som kommer att finnas i mitt arbete är metafor. Metafor betyder ”bildligt 

uttryck”.26 Då man diskuterar inklusivt språk talar man ofta om olika metaforer för Gud som  

t ex Fader eller Herre. Man kan också helt sonika återge Gud som en klippa eller en vind.  

 

Manligt och kvinnligt är två begrepp som ibland kan vara tvetydiga. Otydlighet uppstår också 

då dessa begrepp sätts inom citationstecken. Två andra begrepp som förekommer är maskulint 

och feminint. Vad betyder egentligen dessa begrepp?  

 

                                                           
23 Pettersson, 2001, s. 70 
24 Eriksson, 1999b, s. 131 
25 Svenska kyrkans utredningar 2000:3, s. 46 
26 Se t ex Bonniers Svenska ordbok, 1998, s. 358 
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Jag anser att Anne-Louise Eriksson förklarar och förtydligar detta. Hon använder begreppen 

manligt och kvinnligt vid syftning på män och kvinnor, t ex manliga präster. Vidare använder 

Eriksson ”manligt” och ”kvinnligt” då hon syftar på de sociala könskonstruktioner av hur 

män respektive kvinnor ”är” eller ”bör” vara. Maskulint samt feminint används renodlat vid 

syftning på språkligt genus. 27 Jag kommer fortsättningsvis att använda mig av Erikssons 

definitioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Eriksson, 1999a, s. 18-19 
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3. Undersökning 

 
Nattvarden är ett av de viktigaste sakramenten inom den kristna kyrkan och är en handling där 

bröd och vin utdelas. Detta firas som ett instiftande av Jesu sista måltid med lärjungarna och 

brödet och vinet symboliserar Jesu kropp och blod. Mässan har blivit den kristna kyrkans 

huvudgudstjänst och innehåller förutom måltiden lovsång, bibelläsning och predikan.28 I 

nattvarden läser prästen bönerna gemensamt med församlingen. Nattvardsbönen i Svenska 

kyrkan består av flera mindre nattvardsböner som fungerar som alternativ till varandra. Här 

följer en jämförelse mellan nattvardsbönerna A till och med H i kyrkohandboken (1986) 29 

samt nattvardsbönerna A till och med K i förslaget.30 Handboksgruppen har alltså utvecklat 

tre helt nya nattvardsböner I, J och K. Dessa ska fungera som ytterligare alternativ till 

nattvardsbönerna A-H. 31  

 

Eftersom den kristna Guden är treenig och föremål för min undersökning kommer 

diskussionen behandla samtliga personer i treenigheten. I undersökningen har det framkommit 

flera olika typer av Gudsbilder. Jag kommer att redovisa dessa under huvud- respektive 

underrubrikerna:  

 

- Maskulina Gudsbilder: 

1) Herre 

2) Fader 

3) Jesus 

4) Övriga maskulina Gudsbilder 

 

- Feminina Gudsbilder och/eller bilder där man kan se ett synliggörande av kvinnor 

eller kvinnligt/”kvinnligt” 

 

- Könsneutrala Gudsbilder:  

1) Personliga Gudsbilder  

2) Abstrakta och opersonliga Gudsbilder 

3)   Bilder där Gud beskrivs som naturfenomen 
                                                           
28 Se t ex Forums religionslexikon, 1996, s. 375-376 
29 Den svenska kyrkohandboken, del 1, 1987,  s. 124-137  
30 Svenska kyrkans utredningar, 2000:1, s. 156-171 
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3.1   Maskulina Gudsbilder 
 

Det förekommer olika typer av maskulina Gudsbilder i nattvardsbönerna. Dels finns 

Gudsbilder som bygger på en maskulin metafor t ex Herre och Fader. Dels finns också 

Gudsbilder som har grammatiskt maskulin form t ex evige och himmelske. Här bör betonas att 

ovan nämnda Gudsbilder är otvetydigt maskulina. De maskulina Gudsbilderna kan också vara 

tvetydigt maskulina d v s att maskuliniteten kan diskuteras. Exempel på sådana bilder är 

Skapare och Befriare. 

 

En påtaglig förändring är antalet maskulina Gudsbilder i kyrkohandbokens nattvardsböner 

och förslagets nattvardsböner. Kyrkohandboken innehåller 38 stycken maskulina bilder av 

Gud medan förslaget endast har 15. De maskulina Gudsbildernas dominans i kyrkohandboken 

samt reduktionen av dessa i förslaget säger något om hur pass allvarligt handboksgruppen 

arbetat med att göra språket mer inkluderande. De maskulina Gudsbilderna kommer nedan att 

presenteras under rubrikerna Herre, Fader, Jesus samt övriga maskulina Gudsbilder. 

 

3.1.1 Herre 

 

Samtliga böner A-H i kyrkohandboken från 1986 innefattar Herre åtminstone vid ett tillfälle. 

Sammanlagt återfinns Herre hela 18 gånger i kyrkohandbokens nattvardsböner. 

Acklamationen, d v s församlingens utrop i bönen börjar ”Din död förkunnar vi, Herre.” 

Denna strof återfinns i kyrkohandbokens nattvardsbön A-H. Redan första raden i 

kyrkohandbokens nattvardsbön A ger en maskulin bild av Gud, nämligen ”Herre vår Gud”. 

Samma uttryck återfinns i slutet av nattvardsbön C samt E. ”Himmelens och jordens Herre” 

inleder nattvardsbön B, D och E. ”Herre över rymd och tid” finns i nattvardsbön C. I slutet av 

nattvardsbön F finns ”Vår Herre och Frälsare”. I nattvardsbön H finns ”Herre Jesus Kristus”.  

 

I förslagets nattvardsböners acklamation har Herre ersatts med Kristus. ”Kristus, din död 

förkunnar vi”. Ordet ”herre” återfinns endast i förslagets nattvardsböner vid fem tillfällen. 

Dock förekommer ordet i olika versioner. I förslagets nattvardsbön C står det ”Herre över 

rymd och tid.” I nattvardsbön I står med syftning på Jesus ”Han gjorde döden om intet och 

uppstod som livets herre.”  
                                                           
 
31 Svenska kyrkans utredningar, 2000:3, s. 99-100 
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Intressant i sammanhanget är att ”herre” i detta fall skrivs med gemen och inte som i övriga 

fall med versal. Kan detta ses som ett sätt att nedtona ordets maskulinitet? Däremot återfinns 

följande i nattvardsbön K: ”vår Herres Jesu Kristi kropp och blod”. Här har man använt versal 

istället för gemen. Nattvardsbön K inleds med ”Herre vår Gud” och avslutas med ”vår Herre”. 

Avslutningsvis kan sägas att ”Herre” med versalt H inte helt försvunnit ur förslagets 

nattvardsböner men är markant mindre vanligt. 

 

3.1.2 Fader 

 

Kyrkohandbokens nattvardsböner innehåller totalt sju Fader. Mot slutet av kyrkohandbokens 

nattvardsbön A omtalas Gud som ”Himmelske Fader”. Detta återkommer i nattvardsbön B. 

Vidare beskrivs Gud i nattvardsbön C på följande sätt; ”du som är som en fader och en moder 

för oss”. I slutet av nattvardsbön D, E samt G finns ”Helige Fader”. ”Gud Fader allsmäktig” 

återfinns mot slutet av nattvardsbön D.  

 

Nattvardsbönerna i förslaget innehåller endast två bilder av Gud som fader. Nattvardsbön C 

innehåller ”du som är som en fader och moder för oss”. Mot slutet av nattvardsbön D 

återfinns ”Gud Fader allsmäktig”. Även här kan vi se att benämningen ”Fader” inte har 

försvunnit i förslagets nattvardsböner, men blivit mindre vanlig. 

 

3.1.3 Jesus  

 

Jesusbilden skiljer sig betydligt från de övriga maskulina Gudsbilderna. Detta på grund av att 

Jesus har en speciell relation till människorna. Bilden av Jesus är mycket personlig och 

tillgänglig utan att vara könsneutral. Handboksgruppen har ökat användningen av ”Kristus” 

samt minskat på användningen av ”Herre”. Inkarnationens poäng är som sagt att Jesus blev 

människa- inte att Jesus blev man. Handboksgruppen har på grund av detta valt upprepningar 

av ”Kristus” för att undvika att Jesus associeras med manligt kön. Handboksgruppen menar 

även att det är av vikt att betona Jesu unika plats i treenigheten samt att Jesus Kristus är Gud. 

Vidare menar handboksgruppen att användandet av ”Jesus Kristus” är ett sätt att komplettera 

den hierarkiska och maskulina metaforen ”Herre”. 32  

 

                                                           
32 Svenska kyrkans utredningar 2000:3, s. 51-53 
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I förslagets nattvardsböner lyder acklamationen ”Kristus, din död förkunnar vi.” ”Kristus” är 

Jesus Kristus titel och inger personlighet. Jesus är den mest personliga gestalten i treenigheten 

därför att han är människa. Jesus är konkret och tillgänglig. ”Jesus Kristus” förekommer i 

slutet av förslagets nattvardsbön A samt i början av nattvardsbön B. Vidare återfinns ”Jesus 

Kristus” på två ställen i nattvardsbön C.  

 

”Kristus” samt ”Jesus Kristus” återfinns även i kyrkohandbokens samtliga nattvardsböner. 

”Kristi kropp och blod” finns i kyrkohandbokens nattvardsbön A, D, E, F och G. I 

nattvardsbön C står ”Jesu Kristi kraft”.  

 

I kyrkohandbokens nattvardsbön E finns: ”Gud, vi tackar dig som kallar världen till helhet. I 

din kärlek sände du Jesus Kristus som vår försonare och förebild.” Detta ger en högst 

personlig bild av det gudomliga. Gud är den som förenar världens befolkning och genom 

kärlek skapar en känslomässig och intim relation mellan Jesus och människorna. Jesus 

statuerar i sin tur både försonare och förebild. Att försona och fungera som en förebild 

signalerar intimitet.  

 

Föregående uttryck återfinns även i förslagets nattvardsbön E. Förslagets nattvardsbön C 

innehåller följande; ”Han är din Son, här i vår mitt, den nya människan, vår framtid och vårt 

hopp”. Denna beskrivning av Jesus styrker Jesu betydelsefulla plats i människornas liv. I 

förslagets nattvardsbön A och B finns följande strof som ett alternativ: ”I väntan på att se dig 

ansikte mot ansikte ber vi den bön som Jesus har lärt oss.” Här betonas Jesu närhet till 

människorna genom att han undervisat dem och lärt ut en bön. Även förhållandet mellan Gud 

och människorna fördjupas. Att stå ansikte mot ansikte är en ytterst intim position.  

 

”Han är din Son, här i vår mitt, den nya människan, vår framtid och vårt hopp” finns i 

kyrkohandbokens nattvardsbön C. Förslagets nattvardsbön A och B skiljer sig delvis mot 

kyrkohandbokens nattvardsbön A och B. Förslagets nattvardsbön A innehåller ”I väntan på att 

se dig ansikte mot ansikte ber vi med hela din kyrka i himlen och på jorden”. Det som har 

förändrats är att Jesus inte nämns. Nattvardsbön B innehåller ”I väntan på hans återkomst i 

härlighet ber vi den bön som han har lärt oss”. Detta skiljer sig på så vis att Jesus är implicit 

förstådd. 
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3.1.4 Övriga maskulina Gudsbilder 

 

Nedan kommer Gudsbilder som är otvetydigt maskulina att presenteras samt bilder som är 

tvetydigt maskulina d v s bilder där maskuliniteten kan ifrågasättas. Kyrkohandbokens 

nattvardsböner rymmer tolv otvetydigt maskulina Gudsbilder, förutom de fall som diskuterats 

ovan. Förslagets nattvardsböner rymmer i sin tur fyra stycken otvetydigt maskulina 

Gudsbilder. Vidare har kyrkohandbokens nattvardsböner endast en tvetydigt maskulin 

Gudsbild medan förslagets nattvardsböner innehåller fyra tvetydigt maskulina Gudsbilder. 

 

I kyrkohandboken förekommer ”din helige Ande” i nattvardsbön B och C. ”Den helige Ande” 

finns i nattvardsbön D och F samt ”den helige Andes” förekommer i nattvardsbön D. 

Adjektivet ”helig” är i samtliga fall böjt i den maskulina formen helige, vilket ger bilden av en 

maskulin Gud. Kyrkohandbokens nattvardsböner innehåller åtta helige. ”Gode och underbare 

Gud” inleder nattvardsbön H. Detta uttryck ger en manlig Gudsbild på grund av maskulin 

böjning av adjektiven ”god” samt ”underbar”. Även himmelske i nattvardsbön A och B är en 

maskulin adjektivböjning.  

 

I förslagets nattvardsböner har ”helige Ande” ersatts med ”heliga Anden”. Härmed har den 

maskulina adjektivböjningen tagits bort. ”Helige Gud” som förekommer i förslagets 

nattvardsbön I vid två tillfällen speglar en maskulin Gud på grund av den maskulina 

adjektivböjningen av ”helig”. Nattvardsbön K inleds med ”Herre vår Gud, du är den Helige”. 

Här syftar ”den Helige” på ”Herre”, vilket ger en maskulin Gudsbild. ”Helige” är också böjt i 

maskulinum, vilket styrker den manliga Gudsbilden. Den maskulina formen helige återfinns 

på tre ställen i förslagets nattvardsböner. Förslagets nattvardsbön A innehåller även den 

maskulina formen evige. 

 

Vad finns det då för tvetydigt maskulina Gudsbilder? Förslagets nattvardsbön C omtalar Gud 

som ”Skapare”, vilket inte automatiskt är maskulint. I modernt språkbruk innefattar ord som 

”skapare” och ”frälsare” både män och kvinnor eftersom de feminina formerna av orden 

(”skaparinna” och ”frälsarinna”) kommit att bli allt mer sällsynta.33  

                                                           
33 Jfr med andra gamla femininformer som ”lärarinna” och ”författarinna” som nuförtiden knappast används  
utan ”lärare” och ”författare” används både för män och kvinnor. 
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På grund av detta uppfattas ofta ord som ”skapare” och ”frälsare” som neutrala då det är svårt 

att avgöra huruvida dessa ord ska tolkas som uttryck för män eller kvinnor. Alternativ för att 

göra Gudsbilden ytterligare könsneutral är ”Du som skapar och frälser”. Som feminina 

alternativ till ”skapare” och ”frälsare” kan man trots diskussionen ovan tänka sig ”skaparinna” 

samt ”frälsarinna”. 

 

Även kyrkohandbokens nattvardsbön C innehåller den tvetydigt maskulina Gudsbilden  

”Skapare”. Ordet ”Skapare” behöver dock inte nödvändigtvis ses som maskulint. Här hänvisar 

jag till diskussionen ovan om modernt språkbruk. I kyrkohandbokens nattvardsbön F finns 

”Frälsare” två gånger. ”Frälsare” kan inte här betraktas som tvetydigt maskulin då ordet i 

detta fall syftar på ”Vår Herre” och ”din Son”.  

 

I nattvardsbön J i förslaget omtalas Gud som ”helare”. Ordet ”helare” finns inte med i 

Svenska Akademiens ordlista. ”Helare” ger en maskulin framtoning på grund av den 

maskulina ändelsen men är inte nödvändigtvis, med hänvisning till diskussionen ovan, ett 

maskulint substantiv. ”Helarinna” kan ses som ett alternativ och en feminisering av 

Gudsbilden. Alternativt hade man också kunnat välja uttrycket ”Gud, du som gör oss hel”. På 

detta vis hade uttrycket blivit helt könsneutralt. 

 

Ett annat ord som finns i förslagets nattvardsbön J är ”befriare”. Att omtala Gud som 

”befriare” ger inte tvunget en maskulin bild. ”Befriarinna” är ett alternativ som genast ger en 

feminin bild. I nattvardsbön J liknas Gud som en ”vän” och den feminina formen av ”vän” är 

”väninna. Även här bör man ha diskussionen om modernt språkbruk i åtanke eftersom de 

flesta nutida svenskar troligen uppfattar formerna ”befriare” respektive ”vän” som 

könsneutrala.  
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3.2 Feminina Gudsbilder 
 

De feminina Gudsbilderna i nattvardsbönerna är få såväl i förslaget som i kyrkohandboken. 

Här bör betonas att när det gäller de maskulina Gudsbilderna bildas de ofta med tydliga och 

explicita uttryck som ”Herre” och ”Fader”. De feminina Gudsbilderna är ofta mer implicita 

och otydliga. ”Gud Fader” används gärna men inte ”Gud Moder”. Gud får vara en fader men 

då Gud ska beskrivas i kvinnliga termer är Gud ”som en moder”.  

 

Förslagets nattvardsbön I nämner Jesu mor Maria. ”Han blev människa genom Andens kraft 

och föddes av Maria.” Handboksgruppen har således presenterat en kvinna i nattvardsbönen. 

Maria födde Jesus. Att föda är en ytterst kvinnlig förmåga. Endast kvinnor kan ju rent 

biologiskt föda liv. Här används ordet ”föda” i bokstavlig bemärkelse. I förslagets 

nattvardsbön J återfinns uppmaningen ”förlös oss”. Ordet ”förlösa” är ett annat ord för 

”befria” men ordet kan också ses ur ett annat perspektiv. ”Förlösa” hör ihop med  

”förlossning” som kan relateras till kvinnans födande.  

 

I förslagets nattvardsbön C står ”Du som är som en fader och moder för oss”. Den moderliga 

relationen lyfts fram men endast som ett alternativ till den faderliga. ”Moder” kommer i andra 

hand då det placeras efter ”fader”. Ytterligare ett argument för att den moderliga relationen 

kommer i andra hand är att ordet ”fader” förekommer flera gånger i nattvardsbönerna medan 

”moder” endast nämns vid ett tillfälle. 

 

I kyrkohandbokens nattvardsböner från 1986 nämns inte Maria. I nattvardsbön C finns 

däremot precis som i förslaget ”Du som är som en fader och en moder för oss”. Även här 

kommer den moderliga relationen i andra hand. Ordet ”fader” förekommer vid fler tillfällen 

än ”moder”. 

 

Förslagets nattvardsbön G innehåller ”du som ger liv åt allt”. Uttrycket skulle kunna skrivas 

om till ”livgivaren” eller ”livgiverskan” och på så vis ge både en maskulin samt en feminin 

Gudsbild. Dock kan man notera att handboksgruppen har valt det mest könsneutrala uttrycket. 

Sett ur det ”livgivande” perspektivet ger uttrycket en feminin Gudsbild med tanke på att 

kvinnan föder barnet d v s livet. För befruktning behövs både mannen och kvinnan men 

kvinnan är ensam om födseln.  
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”Du som ger liv åt allt” finns för övrigt redan i kyrkohandbokens nattvardsbön G . Det finns 

även bilder som uttrycker ”kvinnliga” egenskaper och sysslor. Följande citat visar på omsorg. 

”Av livets bröd och välsignelsens kalk ger du oss att äta och att dricka” (kyrkohandbokens 

nattvardsbön D). Omsorg har ofta setts som en ”kvinnlig” egenskap. I kyrkohandbokens 

nattvardsbön E tydliggörs omsorgen: ”vi lovar dig […] för din omsorg om oss”. 

 

I förslagets nattvardsbön J finns ”du som tröstar likt en varm famn”. Detta uttryck kan 

relateras till ”kvinnliga” egenskaper såsom ödmjukhet och empati. Även ”du är all 

barmhärtighets källa” kan hänvisas till det ”kvinnliga” på grund av att ”barmhärtig” är 

synonymt med omsorg och empati. 

 

Andra exempel på ”kvinnliga” Gudsbilder är ”Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft. Av 

åkrarnas korn och bergens druvor bereder du bröd och vin. Du dukar ditt bord för oss.” 

(kyrkohandbokens nattvardsbön F). Hushållssysslor har rent generellt genom alla tider setts 

som traditionell ”kvinnogöra”. Att Gud tillreder mat, dukar och serverar gör sett ur detta 

perspektiv Gud ”kvinnlig”.  

 

En snarlik motsvarighet återfinns i förslagets nattvardsbön F. Förslagets nattvardsböner 

innehåller också femininformen ”den/din heliga Anden” (nattvardsbön A, C, D, I och K). 

Kyrkohandbokens nattvardsböner har emellertid maskulinformen ”den/din helige Ande” 

(nattvardsbön B, C, D och F). I förslagets nattvardsböner är således den tredje personen i 

treenigheten, Anden, feminin. 

 

Feminina Gudsbilder måste ofta tolkas in och ibland övertolkas för att bli synliga. Som vi här 

sett bildas de feminina Gudsbilderna ofta genom att Gud beskrivs med ”kvinnliga” 

egenskaper såsom omsorg och ödmjukhet. Varken förslagets eller kyrkohandbokens 

nattvardsböner innehåller särskilt många feminina Gudsbilder. En viktig skillnad är dock att 

förslagets nattvardsbön I tar upp Jesu mor Maria samt att Jesus föddes av henne. I och med 

detta har handboksgruppen lyft fram en kvinna och en kvinnlig egenskap i nattvardsbönen. 

Likaså har ”den/din helige Ande” i kyrkohandbokens nattvardsböner ersatts med ”den/din 

heliga Anden” i förslaget, vilket direkt ger en feminin Gudsbild på grund av den feminina 

böjningen.  
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3.3 Könsneutrala Gudsbilder 
 

De könsneutrala Gudsbilderna kommer nedan att presenteras under rubrikerna personliga 

Gudsbilder, abstrakta och opersonliga Gudsbilder samt bilder där Gud beskrivs som 

naturfenomen. Könsneutrala Gudsbilder återfinns i både kyrkohandbokens samt förslagets 

nattvardsböner. Dessa Gudsbilder är dock fler till antalet i förslagets nattvardsböner. En viktig 

skillnad är också att förslagets nattvardsbön A inleds med en könsneutral bild för Gud. ”Ja, 

helig är du Gud.” I förslagets nattvardsböner finns Gud på 16 ställen. Kyrkohandbokens 

nattvardsböner rymmer endast sju Gud. Kyrkohandbokens nattvardsbön A inleds med det 

maskulina uttrycket ”Herre vår Gud.” 

 

  

3.3.1 Personliga Gudsbilder 

 

De personliga Gudsbilderna uttrycker ofta en relation samt beskriver Gud som en individ och 

som en Gud med mänskliga egenskaper. Kyrkohandbokens nattvardsbön A inleds med den 

maskulina bilden ”Ja, helig är du, Herre vår Gud”. Pronomenet vår styrker den personliga 

relationen mellan Gud och människan. Det är vår Gud och ingen annans. ”Himmelske Fader” 

i samma nattvardsbön är som tidigare sagts även den en maskulin Gudsbild men den syftar 

också till personlighet och intimitet. En fader är för de flesta något högst personligt. Uttrycket 

”Du som är som en fader och en moder för oss” förstärker ytterligare det personliga förbundet 

mellan Gud och människa. Faderliga och moderliga relationer är ofrånkomligen av personligt 

slag. Detta uttryck återfinns som sagt både i kyrkohandboken samt förslaget i nattvardsbön C.  

 

”Han levde vårt liv och dog vår död” återfinns i kyrkohandboken och förslaget (nattvardsbön 

C). Detta visar på att Jesus och människan ligger på samma nivå, vilket stärker det personliga 

förhållandet. På grund av detta kan också sägas att Jesus blir mindre laddad och något mer 

könsneutral än Gud. Jesus framstår ofta som en av oss. En vanlig människa. Gud är långt mer 

abstrakt och omtalas allt som oftast i maskulina termer. Jesus beskrivs i mer mänskliga termer 

trots det faktum att Jesus är av manligt kön. Mot slutet av kyrkohandbokens nattvardsbön F 

står ”din Son, vår Frälsare”, vilket förstärker distansen till Gud och närheten till Jesus. Det är 

din Son men vår Frälsare. Din blir distanserat medan vår signalerar närhet och personlighet.  
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”Han kom från dig och blev en av oss. Genom honom blir vi förenade i dig.” (nattvardsbön H 

i kyrkohandboken) fördjupar relationen Gud och människa.  

 

Motsvarande stycke i förslaget är ”Den största gåvan av alla kommer från dig: din Son, Jesus 

Kristus, som blev en av oss. Genom honom blir vi förenade i dig.” Det är Jesus som har 

huvudansvaret i människans integration med Gud. Han är förutsättningen för att den ska bli 

möjlig. 

 

Som tidigare nämnts är ”Gode och underbare Gud” (kyrkohandbokens nattvardsbön H) en 

maskulin bild av Gud på grund av den maskulina adjektivböjningen. Detta uttryck kan också 

ses som en personlig Gudsbild. Ord som ”god” och ”underbar” är ofta ord som beskriver 

personliga saker och kära vänner.  

 

På ett ställe i förslagets nattvardsbön J omtalas Gud som ”vår tröstande vän och trogna 

älskande”. Samtliga ord i föregående fras är ord som hör ihop med personlighet och närhet. 

Verb som ”trösta” och adjektiv som ”trogen” är i allra högsta grad nära förknippade med 

kärlek och vänskap. Kärlek och vänskap kan i sin tur knappast ses som opersonliga relationer.  

 

I förslagets nattvardsbön J återfinns ”Du lyssnade och talade. Du arbetade och älskade. Du var 

glad och förtvivlade.” Här målas Gud med mänskliga egenskaper, vilket ger en personlig och 

könsneutral Gudsbild. Den personliga bilden av Gud förstärks också genom pronomenet du. 

 

Förslagets nattvardsbön C innehåller en personlig Gudsbild. ”Välsignad är du, som har kallat 

oss att vara dina medarbetare.” Medarbeta är nära förbundet med samarbete vilket i allra 

högsta grad förutsätter någon form av relation. Att vara någons medarbetare signalerar 

delaktighet som i sin tur mynnar i en relation eller ett förhållande av något slag.  

 

Motsvarande i kyrkohandbokens nattvardsbön C lyder ”Du har kallat oss att vara dina 

medarbetare”. 

 

Här ser vi att de personliga Gudsbilderna uttrycker en relation och beskriver Gud som 

mänsklig och som en individ. De personliga Gudsbilderna uppstår ofta genom tillägg av 

personliga pronomen. Vi kan också dra slutsatsen att bilden av Jesus ofta är mycket personlig 

och ibland mer personlig än Gudsbilden. 
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3.3.2 Abstrakta och opersonliga Gudsbilder 

 

Förslagets nattvardsböner innehåller totalt sett fler abstrakta Gudsbilder än kyrkohandbokens 

nattvardsböner. Ofta betecknar de abstrakta och opersonliga Gudsbilderna vad Gud gör 

snarare än vem Gud är. De abstrakta och opersonliga Gudsbilderna handlar ofta om vilken 

funktion Gud har i människors liv. Abstraktionen och opersonligheten bottnar i det faktum att 

Gud är ett mysterium och alltid bortom mänskligheten. De abstrakta Gudsbilderna ger inte 

någon klar eller precis bild av Gud. Det finns ofta en avsaknad av personliga pronomen i de 

abstrakta och opersonliga Gudsbilderna. Detta står i skarp kontrast till den ofta personliga 

bilden av Jesus. Gud är otillgänglig medan Jesus är mer tillgänglig för oss. Det finns alltså en 

spänning mellan den första och den andra personen i treenigheten. Samtidigt är Sonen ett med 

Fadern. Jesus är således Gud.  

 

Nattvardsbön J i förslaget innehåller följande beskrivning av Gud: ”Samtidigt är du alltid mer, 

alltid bortom, aldrig gripbar”. Här står klart och tydligt att Gud är abstrakt och ogripbar. Gud 

beskrivs i samma nattvardsbön som ”en helighet och hemlighet vi bara anar.” Orden 

”helighet” och ”hemlighet” är diffusa och abstrakta benämningar på Gud samt svåra att 

relatera till. Att Gud är en helighet och hemlighet som vi bara anar förstärker den abstrakta 

Gudsbilden. Ingen kan uppleva Gud fullkomligt. Gud är bortom mänskligheten, vilket skiljer 

sig från den personliga Jesusbilden. Medan Gud för människan är ogripbar är Jesus motsatsen.  

 

Förslagets nattvardsbön J innehåller vidare uttrycket ”du fördolda hemlighet”. Att Gud agerar 

hemlighet genererar som sagt abstraktion och att dessutom tillägga ”fördold” spär på 

abstraktionen ytterligare.  

 

Motsvarande Gudsbilder återfinns inte i kyrkohandbokens nattvardsböner utan är alltså 

nytillskott i förslagets nattvardsböner.   

 

”Gud, du vår tillflykt och vår starkhet” finns i förslagets nattvardsbön A och inger en 

abstraktion i och med ordvalen. ”Tillflykt” och ”starkhet” relaterar inte till något bestämt. 

Gudsbilden skulle bli mer personlig om man istället valt uttrycken ”Du som är stark och 

trygg. Dig vi tar vår tillflykt till.” Att beskriva Gud på detta sätt visar mer vem Gud är samt 

hur Gud kan hjälpa människan.  
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Att Gud är en tillflykt och en starkhet ger inte samma resultat. Adjektiven ”stark” och ”trygg” 

skulle ha givit mer personlighet åt Gud än substantiven ”tillflykt” och ”starkhet”.  

 

Vidare står i förslagets nattvardsbön C: ”Välsignad är du, alltings ursprung och mål”. 

Uttrycket finns även i förslagets nattvardsbön J med tillägget ”alltings rätta hem”. Om man 

istället hade skrivit ”Du, vårt ursprung, vårt mål och vårt rätta hem” skulle bilden bli 

personligare. Detta skulle också tydliggöra relationen mellan Gud och människan. 

 

Motsvarande uttryck återfinns redan i kyrkohandbokens nattvardsbön C och är således inga 

nytillskott. 

 

”Livets Gud” (förslagets nattvardsbön C) sänder opersonliga signaler. Detta uttryck säger 

inget faktiskt om vem Gud är. Uttrycket ”Vår Gud” skulle göra Gudsbilden mer personlig. I 

förslagets nattvardsbön B, D, F samt H återfinns följande Gudsbild: ”himmelens och jordens 

Gud”, vilken ger abstraktion. Här hade man också kunnat tillägga pronomenet vår för att göra 

Gudsbilden mer personlig och precis. 

 

Ytterligare abstrakta och opersonliga Gudsbilder är: ”All helighets källa” (förslagets 

nattvardsbön G) är åter ett uttryck som förstärker det abstrakta och opersonliga förhållandet 

till Gud. ”All helighets källa” är något svår att relatera till. I nattvardsbön J beskrivs Gud som 

”brinnande närvaro och liv”. Ordvalen resulterar i abstraktion. Vad säger dessa ord om Guds 

väsen? Om man istället valt adjektiven ”närvarande” och ”livfull/livgivande” skulle 

abstraktionen minska. Adjektiven blir mer personliga än substantiven även i detta fall. Man 

kan lättare skapa en personlig relation till en närvarande och livfull/livgivande Gud än till en 

närvaro och ett liv.  

 

I förslagets nattvardsbön J förekommer två abstrakta och opersonliga Gudsmetaforer. Gud 

beskrivs där ”som ett bröd på vår tunga, som en droppe vin i vår strupe”. Att likna Gud vid ett 

bröd och en droppe vin bidrar på ett vis till abstraktion och opersonlighet. Bröd och vin är rent 

allmänt triviala saker att relatera till Gud.  

 

Motsvarande uttryck återfinns inte i kyrkohandbokens nattvardsböner utan är nytillskott i 

förslaget. 

 

 27



3.3.3 Bilder där Gud beskrivs som naturfenomen 

 

Varken kyrkohandbokens eller förslagets nattvardsböner innefattar särskilt många bilder av 

Gud där Gud beskrivs som naturfenomen. Dessa bilder av Gud är dock fler i förslagets 

nattvardsböner.  

 

Anden är den tredje personen i treenigheten. En ande är också ett naturfenomen. 

Användningen av ”Ande” skiljer sig i kyrkohandbokens- och förslagets nattvardsböner. 

Gemensamt är att det könsneutrala ”din Ande” förekommer både i kyrkohandbokens samtliga 

nattvardsböner utom B och förslagets samtliga nattvardsböner utom J och K. I 

kyrkohandboken finns annars genomgående ”din/den helige Ande” eller genitiven ”den helige 

Andes”. Uttrycket är maskulint eftersom ”helig” är böjt i maskulinum och ger således ingen 

könsneutral Gudsbild. Kyrkohandbokens nattvardsböner innehåller sammanlagt 12 stycken 

”Ande” i någon form.  

 

I förslagets nattvardsböner används ”den heliga Anden” samt ”den heliga Andens” och 

”Andens” i genitiv. Förslagets samtliga versioner av ”Ande” står med feminin böjning och är 

alltså inte könsneutralt. Nattvardsbönerna i förslaget rymmer 20 stycken ”Ande” i någon 

form.  

 

I förslagets nattvardsbön J återfinns en bild där Gud beskrivs som naturfenomen. ”Kom du 

vind som berör.” Vinden är i allra högsta grad naturens företeelse. Gud omtalas även som ett 

annat naturfenomen nämligen källa. Ordet källa har flera betydelser men en av dem är 

naturens porlande källa. Detta ord förekommer i förslagets nattvardsbön G och J. 

 

Kyrkohandbokens nattvardsböner saknar metaforer som vind och källa. I nattvardsbön C finns 

dock ordet kraft, vilket kan ses som naturens kraft. 
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4. Diskussion 
 

Manfred Hauke presenterar den feministiska föreställningen om mannens sociala 

ledarställning och härskande i världen. Detta har applicerats på den feministiska teologin där 

Gudsbilden ses som den djupaste orsaken till och uttrycket för mannens envälde och 

dominans. På grund av detta måste Gudsbilden befrias från manliga uttryck såsom Herre och 

Fader. ”Manskyrkan” kan endast upplösas om denna åtgärd vidtas. 34

 

Ovanstående teori stämmer väl överens med handboksgruppens förslag och mina 

undersökningsresultat. Handboksgruppen skriver i sina motiveringar att de söker avlägsna 

maskulina uttryck som just Herre och Fader. Detta har de också mycket väl gjort då förslaget 

endast innehåller fem Herre och två Fader. I kyrkohandboken finns 18 Herre och sju Fader. I 

och med detta har handboksgruppen arbetat i enlighet med det feministteologiska projektet 

och tanken om alla människors lika värde. 

 

 Anne-Louise Eriksson föreslår precis som feminister och handboksgruppen att de maskulina 

uttrycken bör avlägsnas från Gudsbilden. Hon poängterar dock att detta bör ske utan att 

kvinnliga uttryck för Gud tillförs.35 Handboksgruppens arbete stämmer överens med 

Erikssons förslag. De har minskat på antalet maskulina Gudsbilder samt endast tillfört Maria i 

nattvardsbön I. Resterande feminina Gudsbilder måste tolkas in eller rent av övertolkas för att 

bli synliga. 

 

Hauke diskuterar Jesu moder Maria. Maria är ”en uppenbarelse av Guds kvinnliga och 

moderliga drag”. Iakttagelsen är inte ny men betonas starkt av feminister. Hauke menar vidare 

att Maria i första hand inte symboliserar Guds moderlighet utan Maria är enligt den 

fornkyrkliga bekännelsen Guds moder. 36 Handboksgruppen har i feministisk anda lyft fram 

en kvinna i nattvardsbönen (nattvardsbön I). Maria finns inte med i någon av 

kyrkohandbokens nattvardsböner. Detta är en viktig skillnad om man betänker Haukes 

diskussion. Maria är inte bara kvinnlig. Hon är kvinnan som är Guds moder. 

 

                                                           
34 Hauke, 1998, s. 31 
35 Eriksson, 1999a, s. 201 
36 Hauke, 1998, s. 102-103 
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I övrigt har handboksgruppen endast presenterat feminina Gudsbilder i nattvardsbönerna 

genom att lyfta fram ”kvinnlighet” i relation till Gud. Anne-Louise Eriksson menar att de 

feminina Gudsbilderna ofta handlar om moderskap, födande, amning eller andra 

omsorgsfunktioner. Vidare menar Eriksson att kvinnan inte bör reduceras till sin 

”kvinnlighet”. Hon menar att syftet inte är att synliggöra ”kvinnliga egenskaper”. Syftet är att 

lyfta fram kvinnor, kvinnors liv samt förtrycket av kvinnor. 37  

 

Erikssons diskussion får stöd i Haukes bok. ”En viktig fråga för feministteologin är 

självbestämmandet, autonomin. Kvinnan ska inte reduceras till sin kvinnlighet- ett berättigat 

mål- utan skall leva som individuellt präglad människa.” 38

 

Christina Pettersson stödjer inte den feministteologiska uppfattningen som Hauke presenterar. 

Hon ställer frågan ”Kan en förändring av språket verkligen få väntad effekt?” Som svar på sin 

egen fråga menar Pettersson att vi aldrig kan formulera ett språk som inkluderar alla eftersom 

att alla människor har olika associationer till det som sägs eller skrivs. Att förändra språket är 

ett alldeles för ytligt sätt att arbeta med jämställdhet, menar Pettersson. Kyrkan måste på ett 

mycket mer påtagligt sätt bevisa att hon står på de svaga och utstöttas sida. 39

 

I sitt remissvar säger Maj Britt Sandström i Ängelholm att hon ”protesterar skarpt mot detta, 

med feminisering av Gud, [---]”. 40 Enligt mina undersökningsresultat finns väldigt få uttalat 

feminina Gudsbilder i förslagets nattvardsböner. I förslagets nattvardsbön I nämns Jesu mor 

Maria och nattvardsbön C innehåller; ”Du som är som en fader och moder för oss”. Det 

sistnämnda uttrycket återfinns dock även i kyrkohandbokens nattvardsbön C.  

 

Med detta vill jag säga att jag inte ser någon omfattande ”feminisering” av Gudsbilden i min 

undersökning. De feminina Gudsbilder jag presenterat är ofta övertolkade. Dessutom påpekar 

handboksgruppen att de inte sökt tillföra gudstjänstspråket kvinnliga Gudsbilder. Det är svårt 

att reda ut vad Maj Britt Sandström menar då hennes uttalande saknar motivering.  

Kanske ser hon reduceringen av maskulina uttryck som ”Herre” och ”Fader” som en typ av 

feminisering av Gudsbilden, vad vet jag?  

                                                           
37 Eriksson, 2004, s. 32-33 
38 Hauke, 1998, s. 83 
39 Pettersson, 2001, s. 75 
40 KS 2000:527, aktbilaga 12, Kyrkokansliet, Svenska kyrkan 
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Maj Britt Sandström borde trots allt undersöka saken lite noggrannare innan hon protesterar. 

Vill hon trots allt protestera bör hon kunna motivera sin åsikt. 

 

Evangelisk- Luthersk Samling, en grupp religiösa inom Svenska kyrkan, menar i sitt 

remissvar att de självklart avvisar feministteologin och det s.k inklusiva språket.41 Jag undrar 

varför de så självklart väljer att avvisa handboksgruppens förslag. Även här saknar åsikten 

motivering. Detta får mig att undra om gemene man förstår vad inklusivt samt inkluderande 

språk innebär. Har handboksgruppen varit tillräckligt tydliga med sina definitioner och 

intentioner? 

 

Svenska Kyrkans Unga i Linköping menar i sitt remissvar att handboksgruppens förslag ger 

ett ovant (ibland flummigt) gudstjänstspråk. Vidare menar de unga att handboksgruppen har 

neutraliserat bilden av Gud. ”Visserligen är Gud bortom manligt och kvinnligt men liturgin är 

ett relationsspråk och ord som Han/Hon, Broder/Syster behövs för relationen.” Svenska 

Kyrkans Unga menar vidare att det finns en spänning mellan Guds mystik och Guds 

dunkelhet. Handboksgruppen har snarare gjort Gud dunkel och opersonlig än klar och djup. 

”Mystik är bra men dunkelhet olyckligt.” 42 Detta är också något som stämmer med mina 

undersökningsresultat. Dessa visar på att förslagets nattvardsböner innehåller fler opersonliga 

och abstrakta Gudsbilder än kyrkohandbokens nattvardsböner. 

 

Här måste jag inflika med att relationsspråket är av betydelse även för mig. Vad jag däremot 

ser som ett problem är avsaknaden av pronomenet ”Hon” i gudstjänstspråket. Om Gud 

omtalades som ”Hon” i bönerna skulle handboksgruppen förmodligen stått arbetslösa. Jag är 

faktiskt lite förvånad över att unga människor i kyrkan inte är mer öppna för förändring. I 

deras kommentarer antyds ett godtagande av det traditionellt maskulina gudstjänstspråket. 

Åtminstone kan sägas att de inte köper handboksgruppens förslag. 

 

Kvinnor i Svenska kyrkan säger i sitt remissvar att de är nöjda med handboksgruppens 

förslag. De ser översynsarbetet som ett av många nödvändiga steg på vägen för Svenska 

kyrkans arbete med jämställdhet. Jag är inte speciellt förvånad över att Kvinnor i Svenska 

kyrkan ser positivt på förslaget. Kvinnor är en av många utsatta grupper i samhället och 

arbetet med ett mer inkluderande språk ska öka jämställdheten.  

                                                           
41 KS 2000:527, aktbilaga 246, Kyrkokansliet, Svenska kyrkan 
42 KS 2000:527, aktbilaga 330, Kyrkokansliet, Svenska kyrkan 
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Kvinnor i Svenska kyrkan förstår inte varför man reagerat så pass starkt på handboksgruppens 

reduceringen av ord som Herre och Fader. Enligt Kvinnor i Svenska kyrkan innehåller 

förslaget fortfarande ett 40-tal sådana uttryck för Gud i en och samma gudstjänst. 43 

Handboksgruppens avlägsnande av maskulina uttryck för Gud har, menar Kvinnor i Svenska 

kyrkan, sin begränsning i att språket kan bli ”avkönat” även i bildlig bemärkelse. Erfarenheten 

visar att vi behöver de mänskliga bilderna för vår fantasis skull. ”Vi kan inte be till en 

abstraktion.” 44  

 

Mot bakgrund av detta vill Kvinnor i Svenska kyrkan att bönespråket förankras i både mäns 

och kvinnors liv samt att det ska anses som legitimt att tala om Gud med både maskulint och 

feminint genus. Jag håller fullständigt med om detta. Handboksgruppens arbete till trots är det 

fortfarande mycket sällsynt att Gud omtalas som ”Hon” eller ”Skaparinnan”.  

 

Prästen Göran Hansson m fl anser att handboksgruppen tycks ha problem med Guds 

överordning och att detta skulle vara motivet till reduceringen av ”Herre” i förslaget. ”Om 

Gud inte tillåts vara större, mäktig, Herre- till vem ska jag då vända mig [---]?” 45 

Handboksgruppen har enligt min mening inte försökt tona ned Guds mäktighet eller 

överordning utan snarare sökt framhäva Guds mångsidighet. Min fråga till Hansson m fl blir; 

Kan inte Gud fortfarande vara stor, mäktig och överordnad människan även som kvinna? 

Hansson m fl tänker sig Gud som man d v s Herre och tycks inte se en kvinnlig Gud som ett 

alternativ. 

 

Anne-Louise Eriksson ger ett förslag till lösning av problemet med Guds kön. ”Själv föredrar 

jag i brist på annat att säga att ”Gud” är den term med vilken jag betecknar det yttersta-

innersta-djupaste i tillvaron. En term som framför allt uttrycker att något alltid är större och 

mer; något som inte är som jag eller du; något som är annorlunda. Och jag ger det namnet 

Gud.” 46

 

 

 

 

                                                           
43 KS 2000:527, aktbilaga 537, Kyrkokansliet, Svenska kyrkan 
44 KS 2000:527, aktbilaga 537, Kyrkokansliet, Svenska kyrkan 
45 Hansson m fl, 2001, s. 45 
46 Eriksson, 1999b, s. 135 
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5. Sammanfattning 

 
I jämförelsen mellan förslagets samt kyrkohandbokens nattvardsböner har flera olika typer av 

Gudsbilder framkommit. Undersökningsresultaten har visat på maskulina, feminina samt 

könsneutrala Gudsbilder. De maskulina Gudbilderna innefattar dels bilder som bygger på en 

maskulin metafor som Herre eller Fader och dels bilder som har grammatiskt maskulin form t 

ex evige. Dessa Gudsbilder är otvetydigt maskulina. Det förekommer även tvetydigt 

maskulina Gudsbilder d v s bilder där maskuliniteten kan diskuteras. Exempel på sådana typer 

av Gudsbilder är Skapare och Befriare. Herre förekommer 18 gånger i kyrkohandbokens 

nattvardsböner men bara fem gånger i förslagets nattvardsböner. Sammanlagt innehåller 

kyrkohandbokens nattvardsböner 38 maskulina Gudsbilder medan förslagets nattvardsböner 

innehåller 15 stycken.  

 

Handboksgruppen har minskat på användningen av Herre och ersatt detta med Kristus. Detta 

motiverar handboksgruppen med att inkarnationens poäng är att Jesus blev människa- inte att 

denne blev människa av manligt kön. Handboksgruppen har använt Kristus för att undvika att 

Jesus associeras med manligt kön. Kristus har också använts för att framhäva Jesu unika plats 

i treenigheten samt att Jesus Kristus är Gud. Att handboksgruppen valt Kristus i större 

utsträckning än Herre gör Gudsbilden mer personlig. Som diskuterats tidigare är bilden av 

Jesus tillgänglig och personlig. 

 

Vad gäller de feminina Gudsbilderna måste dessa ofta tolkas in och övertolkas för att 

synliggöras. De feminina Gudsbilderna bildas ofta genom att tillföra Gud ”kvinnliga” 

egenskaper som omsorg och ödmjukhet. Antalet feminina Gudsbilder är få. En viktig skillnad 

mot kyrkohandbokens nattvardsböner är att förslagets nattvardsbön I nämner Jesu mor Maria 

samt att Jesus föddes av henne. Handboksförslaget har härmed lyft fram en kvinna samt en 

kvinnlig egenskap i nattvardsbönen.  

 

De könsneutrala Gudsbilderna finns i tre olika varianter: personliga, abstrakta och opersonliga 

samt bilder där Gud beskrivs som naturfenomen. Viktigt att påpeka är att förslagets 

nattvardsböner innehåller det könsneutrala Gud 16 gånger. Kyrkohandbokens nattvardsböner 

rymmer i sin tur bara sju Gud. Vidare inleder Gud förslagets nattvardsbön A medan 

nattvardsbön A i kyrkohandboken inleds med Herre.  
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De personliga Gudsbilderna visar på mänskliga egenskaper och företeelser samt uttrycker ofta 

en relation. De personliga Gudsbilderna målar Gud som en individ. Som exempel kan ges 

”Gode och underbare Gud” (kyrkohandbokens nattvardsbön H) samt då Gud omtalas 

”Välsignad är du, som har kallat oss att vara dina medarbetare” i förslagets nattvardsbön C. 

Ytterligare ett exempel är ”Du lyssnade och talade. Du arbetade och älskade. Du var glad och 

förtvivlade” i förslagets nattvardsbön J. 

 

De abstrakta och opersonliga Gudsbilderna är fler i förslagets nattvardsböner än 

kyrkohandbokens nattvardsböner. Abstraktionen och opersonligheten bottnar i Guds 

mysterium. Gud är alltid bortom människorna och därför aldrig gripbar. De abstrakta och 

opersonliga metaforerna berättar om Guds funktion d v s vad Gud gör snarare än vem Gud är. 

Ofta saknas personliga pronomen och precision i de abstrakta Gudsbilderna. Exempel på en 

abstrakt Gudbild är: ”Samtidigt är du alltid mer, alltid bortom, aldrig gripbar” (förslagets 

nattvardsbön J). Ytterligare ett exempel på en abstrakt och opersonlig Gudsbild är ”Livets 

Gud” i förslagets nattvardsbön C. 

 

Bilder där Gud beskrivs som naturfenomen är få men återfinns både i kyrkohandbokens samt 

förslagets nattvardsböner. Dessa bilder förekommer dock fler gånger i förslagets 

nattvardsböner. Ande, källa, vind och kraft är metaforer som liknar Gud vid naturfenomen. En 

viktig skillnad är att i förslagets nattvardsböner finns det feminina ”den heliga Anden”. 

Motsvarande uttryck i kyrkohandbokens nattvardsböner är böjt i maskulinum: ”den helige 

Ande”. Ande förekommer vid 12 tillfällen i  kyrkohandbokens nattvardsböner samt hela 20 

gånger i förslagets nattvardsböner. Bilder där Gud omtalas som en källa och en vind återfinns 

i förslagets nattvardsbön G samt J. Kyrkohandbokens nattvardsbön C innehåller metaforen 

”kraft”, vilket kan ses som naturens kraft. 

 

Mina undersökningsresultat stämmer väl överens med den feministiska tanken att Gudsbilden 

är den djupaste orsaken till och uttrycket för mannens härskande. Det är på grund av detta av 

stor betydelse att avlägsna manliga uttryck som Herre och Fader. Handboksgruppen har 

mycket riktigt också minskat på dessa uttryck i förslaget på nya nattvardsböner.  
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Anne-Louise Eriksson betonar vikten av att avlägsna manliga uttryck för Gud men poängterar 

att detta bör ske utan att Gudsbilden tillförs kvinnliga uttryck. Även detta stämmer med mina 

resultat då handboksgruppen endast tillfört kvinnan Maria i nattvardsbön I. De övriga 

feminina Gudsbilderna som framkommit i min undersökning är ofta övertolkade. Inte sällan 

är de feminina Gudsbilderna baserade på ”kvinnlighet” i relation till Gud. Både Anne-Louise 

Eriksson och Manfred Hauke menar att kvinnan inte bör reduceras till sin 

”kvinnlighet”/kvinnlighet. 

 

Maj Britt Sandström i Ängelholm protesterar skarpt mot en feminisering av Gud. Det är oklart 

vad hon menar med feminisering då uttalandet saknar motivering. Handboksgruppen har inte 

strävat efter att feminisera Gud utan snarare sökt göra gudstjänstspråket mer inkluderande. 

Även Evangelisk- Luthersk Samling avvisar handboksgruppens förslag helt utan att motivera 

detta. 

 

Svenska Kyrkans Unga i Linköping menar att gudstjänsten är beroende av ett relationsspråk 

samt att handboksgruppen gjort Gudsbilden dunkel och opersonlig. Här kan en parallell dras 

till mina undersökningsresultat som visar på att förslagets nattvardsböner innehåller fler 

abstrakta och opersonliga Gudsbilder än kyrkohandbokens nattvardsböner. Kvinnor i Svenska 

kyrkan menar att det är svårt att be till en abstraktion men är i stort nöjda med 

handboksgruppens förslag. 
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6. Slutkommentarer 

 
Det har varit mycket intressant att genomföra undersökningen av Gudsbilder i förslagets- 

samt kyrkohandbokens nattvardsböner. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att bygga 

vidare på uppsatsen. Förslagsvis skulle jag kunna tänka mig att undersöka resterande del av 

handboksgruppens förslag i relation till kyrkohandboken samt att gå längre och djupare in i 

diskussionen om Gudsbilder och inklusivt språk. Förslaget och kyrkohandboken skulle även 

kunna undersökas ur andra perspektiv t ex genom ett utvecklande av inklusivitetsbegreppet. 

Man skulle kunna titta närmare på inkluderandet av barn, vuxna, präst och församling i 

gudstjänsten och dess språk. Det skulle också vara intressant att gå igenom en större del av 

remissvaren. 

 

Avslutningsvis skulle jag vilja rikta ett varmt tack till personalen på Svenska kyrkans arkiv i 

Uppsala för trevligt bemötande, goda råd samt hjälpsamhet i uppsatsskrivandet. Jag vill även 

tacka min handledare Lena Roos för goda råd, idéer och mycket inspiration. Du har varit en 

stor tillgång under min skrivprocess! 
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1. Inledning


Jag har en sak att bekänna…..


Faktum är att jag inte hade en aning om att det överhuvudtaget finns en kyrkohandbok som alla präster inom Svenska kyrkan har. Visste du det? Egentligen är det ganska naturligt att vara omedveten om detta om man inte är väldigt insatt i kyrkan och kyrkans arbete. Lika naturligt är det kanske att varje präst har en liten manual som talar om vad respektive gudstjänst och ceremoni ska innehålla. Den svenska kyrkohandboken kom att bli ämnet för min uppsats. 


Hur kommer det sig att jag lyckades hitta detta ämne att behandla i min uppsats? Man skulle kunna säga att jag fick en hel del hjälp på traven. Jag bestämde träff med min handledare Lena en dag på högskolan. Vid den tidpunkten hade jag redan klart för mig att jag ville skriva en uppsats om genus och Gudsbilder. Mitt problem var att jag inte visste exakt vad jag ville undersöka eller kanske riktigare sagt, vad som skulle kunna vara meningsfullt och intressant att undersöka. Naturligtvis kände jag vikten av att välja ett mer eller mindre unikt ämne. 


Jag känner mig spänd och förväntansfull inför detta. Det känns viktigt att lära sig mer om det som har med kyrkan att göra, inte minst som blivande lärare i just religionsämnet. Det känns också mycket roligt att behandla ett tämligen outforskat material. Detta är också ett sätt för mig att bli mer insatt i den teologiska debatten om genus och inklusivt språk
 som ständigt utvecklas och fördjupas i vår tid. Jag ser mitt uppsatsämne som aktuellt och därför viktigt att behandla. Dessutom tar jag chansen att förvärva fördjupad kunskap om ett för mig nytt ämne. 


1.1 Syfte och frågeställning


Mitt syfte med uppsatsen är att studera kyrkohandboksgruppens förslag till ny kyrkohandbok som presenterades år 2000 i relation till den nuvarande kyrkohandboken som antogs 1986. Eftersom handboksförslaget är relativt omfattande har jag valt att koncentrera mig på en utvald del: nattvardsbönerna. I uppsatsens undersökningsdel kommer jag att presentera en jämförelse mellan nattvardsbönerna i förslaget och nattvardsbönerna i den nuvarande kyrkohandboken. Framgent kommer den nuvarande kyrkohandboken av utrymmesskäl benämnas enbart ”kyrkohandboken” och kyrkohandboksförslaget förkortas till ”förslaget”. Kyrkohandboksgruppen benämns fortsättningsvis ”handboksgruppen”. 


De frågor jag vill undersöka är:


· Vilken/vilka Gudsbilder finns i förslagets samt kyrkohandbokens  


 nattvardsböner?


· Hur förändras Gudsbilden i förslaget då man försöker avlägsna det maskulina?


· Hur pass mycket skiljer sig Gudsbilden/Gudsbilderna i kyrkohandboken från förslagets Gudsbild/Gudsbilder? Kan detta säga något om varför förslaget väckt så pass stark debatt?


I det följande diskussionsavsnittet kommer undersökningsresultaten att diskuteras i relation till feministisk teologi och inklusivt språk. I diskussionsavsnittet kommer också ett urval reaktioner som väckts i samband med förslaget att knytas an till undersökningen. Jag kommer i första hand att koncentrera mig på de reaktioner som berör mina undersökningsresultat. Jag kommer att försöka besvara frågorna: 


-     Vad är det som väcker reaktioner? Hur kan detta relateras till mina resultat? 


Jag anser att mitt syfte och mina frågor är intressanta och viktiga. Det känns positivt att jag tar mig an ett relativt obearbetat material. Genusfrågor är däremot högst bearbetade och omdiskuterade. Mitt bidrag i diskussionen om genus och inklusivt språk blir att utvärdera vald del av förslaget vad gäller Gudsbilden/Gudsbilderna och visa på skillnader mot den nuvarande kyrkohandboken. 


1.2 Material och metod


Min uppsats baseras på studium av källtexter som består av valda delar ur kyrkohandboken samt förslaget. Källtexterna diskuteras sedan i relation till debatten kring de aktuella texterna samt till litteratur som behandlar feministisk teologi och inklusivt språk. Materialet är relativt begränsat, åtminstone vad gäller källtexterna. Det har alltså inte varit några större problem att välja ut och sålla bland dessa. 


Anledningen till mitt val av metod är att jag ser textstudier som den mest lämpliga metoden för min undersökning. Jag har tänkt på att en intervju med någon inblandad person också hade kunnat fungera i min undersökning. Eventuellt hade jag kunnat prata med någon från Svenska kyrkan eller kanske någon forskare i genusfrågor. Dock valde jag till sist att enbart ägna mig åt textstudier eftersom jag anser det tillräckligt omfattande för den tid som står till förfogande. Mitt metodval hjälper mig att begränsa arbetet vad gäller koncentration och fokus samt ger ett djup i min undersökning. 


I mitt arbete har jag letat fram några artiklar som kommenterar förslaget. Jag har även gått igenom remissvaren som finns på Svenska kyrkans arkiv i Uppsala. Jag kunde omöjligt läsa samtliga remissvar då det finns nära 700 stycken. I mitt urval har jag letat efter sinsemellan olika representanter som jag tror kan vara intressanta i sammanhanget. Jag har t ex tittat på remissvaren från Svenska kyrkans Unga samt Kvinnor i Svenska kyrkan. Dessa två organisationer har förutom att lämna in var sitt remissvar medverkat och bidragit med kommentarer i handboksgruppens översynsarbete.
 


För att begränsa mig i urvalet av remissvaren valde jag i stort sett bort privatpersoner och mindre församlingar. Dock kommer eventuellt någon privatpersons reaktion att redovisas för att krydda och bredda perspektivet på förslaget och de reaktioner detta skapat. Då jag sållat bland remissvaren har jag framför allt letat efter reaktioner på handboksgruppens idé om att införa ett mer inklusivt språk i gudstjänsten. Remissvaren är offentliga handlingar som jag kopierat på Svenska kyrkans arkiv i Uppsala. 


Vidare kommer jag att jämföra nattvardsbönerna i förslaget med kyrkohandbokens nattvardsböner. Jag kommer även att studera handboksgruppens motiveringar som finns återgivna i en särskild bilaga till handboksförslaget (Svenska kyrkans utredningar 2000:3).


Anledningen till att jag valt just nattvardsbönerna som föremål för min undersökning är att jag anser det vara en lagom del att arbeta med. Nattvardsbönerna kan bearbetas bitvis från A till H. Även det faktum att nattvarden är en av de mest centrala delarna i gudstjänsten har präglat mitt val.


Jag har utöver detta också valt ut diverse sekundärlitteratur som handlar om genus, teologi, Gudsbilder och inklusivt språk. Denna litteratur har jag använt som bakgrund och diskussion i uppsatsen. Eftersom det finns enormt mycket litteratur som behandlar genus har jag försökt fokusera på de verk som direkt anknyter till förslaget och/eller tar upp problematiken kring Gudsbilder och inklusivt språk. Jag är dock ytterst medveten om att jag endast behandlar en bråkdel av all litteratur som existerar. 


Bland annat har jag läst och använt mig av Genusperspektiv på teologi (2004) av Anne-Louise Eriksson. Denna skrift ger en kortfattad men innehållsrik introduktion till genusforskning inom teologi. 


Jag har även använt ett antal artiklar som t ex Karin Johannesson ”Inte tillräckligt inklusivt” (2001) samt ”Inklusivitet och metaforer: Förslaget till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan” (2003). Jag har även använt Christina Petterssons artikel ”Inklusivt språk- för vem?”(2001). Samtliga artiklar presenterar synpunkter på förslaget och är således relevanta för min undersökning. 


1.3 Disposition


Jag har så här långt presenterat syfte, frågor samt metod för min undersökning. Nedan följer ett bakgrundsavsnitt som ger en introduktion till mitt ämne samt nödvändig förberedande information. Jag kommer även att definiera centrala begrepp i ett särskilt avsnitt. Därefter tar min undersökning vid och kommer att presenteras under specifika rubriker. Undersökningsdelen redovisar en jämförelse av förslagets respektive kyrkohandbokens nattvardsböner. I det följande diskussionsavsnittet diskuteras undersökningsresultaten i relation till texter som behandlar reaktioner och synpunkter på förslaget, feministisk teologi och inklusivt språk. Diskussionen har som syfte att knyta ihop arbetet. Sist i uppsatsen finns en sammanfattning av arbetets innehåll och resultat samt ett avsnitt med slutkommentarer. 


2. Bakgrund


2.1 Genus- och feministteologisk forskning- en kortfattad presentation


Feministisk teologi introducerades i Sverige på 1970-talet. Det var då man började problematisera frågor kring kön och genus. Begreppet genus har myntats i och med detta och betecknar de sociala konstruktioner och normer för hur män respektive kvinnor ”bör” vara. Feministisk teologi är en del av den övergripande feministiska rörelsen. Den västerländska feministiska teologiforskningen har ett försprång jämfört med feministisk forskning inom t ex islam, hinduism och buddism. All forskning inom genus är emellertid inte av feministisk karaktär men dessa två kategorier går i praktiken ofta hand i hand. Anne-Louise Eriksson förklarar att ”genusforskning inom religionsvetenskapen” är en mer saklig beteckning på feministisk teologi men att denna forskning oftast går under beteckningen feministisk teologi eller feministteologi. 
 


Den feministteologiska forskningen vill granska maktförhållanden i relation till kön och upprätta modeller för att motverka dessa. Syftet med den feministiska teologin är att förmedla teologier som inte upprätthåller mäns dominans och kvinnors underordning. Den feministiska teologin riktas inte enbart till kvinnor utan strävar efter att jämställa båda könen. Målet är att  ge kvinnor och män lika värde. I sin skrift om genusforskning inom teologi sammanfattar Eriksson: ”Genom att analysera för religionen normerande texter, riter, gudstjänster, trosläror osv. har forskare kunnat visa på ett samband mellan konstruktionen av manlighet och de egenskaper som tillskrivs det gudomliga, likaså att kvinnlighet konstrueras som det manligas och därmed det gudomligas motsats.” 
 


Två nyckelord inom feministisk teologi är makt och kön. Frågor kring makt, kön och det gudomliga hör samman med problematiken kring det teologiska språket som är central inom feministisk teologi. Jesu kön och dess betydelse är en fråga som diskuterats sedan 1990-talet. En del av genusforskningen handlar om Gudsbilder i det teologiska språket. Analyser visar på att det teologiska språket domineras av en maskulin Gudsbild. Genusforskningen söker efter lämpliga sätt att göra språket inklusivt, vilket innebär att det teologiska språket ska innefatta båda könen. 


2.2 Presentation av handboksgruppens förslag


Kyrkohandboken är en bok med ritual för gudstjänster och kyrkliga handlingar inom Svenska kyrkan, senast antagen 1986.
 År 2000 kom ett förslag till en ny kyrkohandbok som sändes ut på remiss till diverse domkapitel, församlingar och organisationer. Remissinstanserna sände in sina svar och dessa har arkiverats i Svenska kyrkans arkiv. Förslaget är i dag vilande. Många har ifrågasatt och reagerat på förslaget, ofta ur genussynpunkt. Handboksgruppens förslag är en del av den teologiska debatten kring inklusivt språk. 


År 1997 bestämde Svenska kyrkans församlingsnämnd samt centralstyrelsen att se över kyrkohandboken med särskilt fokus på inklusivt språk. Handboksgruppen betonar i sina motiveringar att den grundläggande utgångspunkten för granskningen av kyrkohandboken var att skapa ett teologiskt språk som jämställer män och kvinnor. I arbetet med ett mer inkluderande språk har handboksgruppen främst koncentrerat sig på att utforma ett gudstjänstspråk som inkluderar kvinnor och kvinnors erfarenheter i gudstjänsten. ”Arbetet med ett mer inkluderande gudstjänstspråk är på detta sätt också en del i det större arbetet inom Svenska kyrkan att utifrån en kristen människosyn medverka till ett mer jämlikt samhälle, där kvinnors underordning och våld mot kvinnor upphör.” 
 


Ytterligare ett motiv till översyn av kyrkohandboken var en strävan efter och ett behov av en språklig anpassning till den nya bibelöversättningen som planerades att tas i bruk 1999. Handboksgruppen fick i uppdrag att utföra en varsam och begränsad översyn av kyrkohandboken. Särskilt fokus skulle riktas till att arbeta med ett mer inkluderande gudstjänstspråk. Kyrkohandboken är i sin helhet granskad utifrån detta perspektiv.
 


Handboksgruppens arbete påbörjades i september 1997. Ett år senare tillkom ytterligare ett direktiv gällande översynen av kyrkohandboken. Centralstyrelsen, Teologiska kommittén och arbetsutskottet ville med detta ”försäkra sig om att de arbetsgrupper som förbereder en översyn av de kyrkliga böckerna lägger stor vikt vid frågan om ett inklusivt språk, innebärande att grupperna noga överväger frågorna, i möjligaste mån väljer könsinklusiva ordalydelser samt motiverar och redovisar gjorda val”. 


Detta beslut förstärkte det tidigare givna uppdraget att arbeta med att göra kyrkohandbokens språk mer inklusivt, där man anfört att detta var en angelägen men dock begränsad uppgift i översynsarbetet.
 


Som grund för arbetet gick handboksgruppen igenom de principer och överväganden som tagits upp i samband med 1986 års kyrkomöte. Man tittade också på remissvar till 1986 års kyrkohandbok samt motioner gällande liturgiska frågor som lagts fram efter 1986 års kyrkomöte. Denna inledande del av översynsarbetet gjorde att handboksgruppen kunde bilda sig en uppfattning om utvecklingen i Svenska kyrkan. 


Syftet var att ta reda på vad de kyrkliga diskussionerna gällande liturgiska frågor handlat om från 1986 och framåt. Förslag till ändringar hade samlats i en liturgisk ”bank” och dessa gicks igenom. Handboksgruppen sammanfattar sina intryck på följande sätt: ”Vidare går det att märka ett allt starkare behov av att språk och andra uttrycksmedel i gudstjänsten skall vara inkluderande och ta med både kvinnors och mäns, barns och vuxnas erfarenheter.” En av grundprinciperna i översynsarbetet blev därför att göra gudstjänstens karaktär och dess språk så inkluderande som möjligt.


I mars 1998 anordnades en arbetskonferens med föreläsningar kring ämnet inklusivt språk. Detta för att ge handboksgruppen en idé om hur de skulle kunna ta tag i arbetet med ett mer inklusivt språk. En av föreläsarna var Gail Ramshaw, professor och tillhörande ELCA (Evangelical Lutheran Church of America). I december 1998 inbjöd handboksgruppen till ytterligare en arbetskonferens. Deltagarna fick i uppdrag att gruppvis diskutera olika frågor som berörde handboksarbetet. Materialet från denna konferens har använts i arbetet med översynen. Överhuvudtaget fungerade de båda konferenserna inspirerande för handboksgruppen. De gav frukt i form av material och erfarenheter. 


Handboksgruppen avsåg ”att söka vidga användningen av bibliska metaforer så att bibelns rikedom av olika bilder för Gud kan göras tillgänglig i Svenska kyrkans gudstjänstliv”.
 


Här påpekades också att tanken inte är att tillföra kvinnliga Gudsbilder i gudstjänstspråket utan att ”använda metaforer som redan i sig själva är inklusiva”. I sitt arbete med inklusivt språk hänvisar handboksgruppen till att ”det mest betydelsefulla i inkarnationens mysterium är att Gud blev människa, inte just att Gud blev människa av manligt kön”.
 Handboksgruppen poängterar också att den teologiska grunden för översynsarbetet bygger på alla människors lika värde både inför varandra och inför Gud. 


För att göra gudstjänstspråket mer könsinklusivt var det enligt handboksgruppen av stor vikt att avlägsna manliga uttryck. Handboksgruppen har arbetat för att inte använda ”Herre” så ofta. Vidare har handboksgruppen haft som avsikt ”att införa en större rikedom av bibliska metaforer som vidgar gudstjänstens gudsbild. Gruppens mål är att dessa bilder ska vara välkända och upplevas ha en naturlig plats i gudstjänsten.” 
 Handboksgruppens arbete med att införa ett mer inklusivt gudstjänstspråk står i kontrast till den nya svenska Bibelöversättningen Bibel 2000. Detta på grund av att den nya Bibelöversättningen domineras av maskulint och hierarkiskt språkbruk, vilket handboksgruppen försöker motverka genom att införa ett mer inkluderande språk. 
 


Handboksgruppens förslag till ny kyrkohandbok blev färdigt 2000 och finns utgivet i serien Svenska kyrkans utredningar 2000:1-3. De tre delarna består av gudstjänstordning, musikdel samt motiveringar.


2.3 Forskningsläge


Som jag redan konstaterat finns mycket skrivet om genus och inklusivt språk. Jag har valt texter som har direkt anknytning till förslaget och situationen i Sverige. 


Handboksgruppen har låtit översätta Ramshaws skrift God Beyond Gender (Gud bortom genus: en gudstjänstgrammatik för vår tid, 1999). Detta visar på hur pass relevant handboksgruppen ansåg denna bok var för svenska läsare. Ramshaw forskar och undervisar i Philadelphia. I Gud bortom genus diskuterar hon den aktuella frågan om hur Gud bortom genus kan beskrivas. Ramshaw behandlar frågan i nordamerikansk luthersk kontext. Språket är således inte svenska men den lutherska traditionen är gemensam med Svenska kyrkan. Ramshaw söker efter alternativ till maskulina Gudsbilder. Hon diskuterar hur en dominans av det maskulina och hierarkiska språket kan undvikas. Ramshaws bok ger en grundgrammatik för förståelsen av hur man kan arbeta med inklusivt språk. Gud bortom genus har fungerat som bakgrundsmaterial för remissarbetet med handboksförslaget.


Jag har använt mig av två verk som för en mer generell diskussion om Gudsbilder och inklusivt teologiskt språk. Anne-Louise Eriksson är präst och doktor. Hon är också landets enda lektor i ämnet feministisk teologi vid Teologiska högskolan i Stockholm. Eriksson diskuterar inklusivt språk och Gudsbilder i sin artikel ”Likt och olikt i en kvinnoinklusiv kristologi” (1999). I Kvinnor talar om Jesus: En bok om feministisk kristologisk praxis (1999) undersöker Eriksson kvinnliga prästers förhållningssätt till Jesus som man. 


Den katolske teologen Manfred Hauke diskuterar feministteologin i sin bok Gud fader eller Gud moder? en granskning av feministisk teologi (1998). Hauke tar bland annat upp Gudsbilder samt manligt och kvinnligt.


Jag har även använt en rad artiklar som kritiserar delar av förslaget. Göran Hansson är en av flera präster i Sollentuna församling, Stockholms stift, som skrivit artikeln ”Problematiskt handboksförslag”. I artikeln riktar de kritik mot handboksgruppens förslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. De menar att förslaget visar prov på en tvivelaktig teologi.


Författaren Christina Petterssons artikel ”Inklusivt språk- för vem?” (2001) diskuterar inklusivt språk i relation till förslaget. Hon belyser frågan om ett inklusivt språk ur ett feministiskt perspektiv. Pettersson riktar en viss kritik mot förslaget bl a handboksgruppens snäva definition av begreppet inklusivt.
 


Karin Johannesson är religionsfilosof i Uppsala. Även hon behandlar inklusivt språk i relation till förslaget i sin artikel ”Inklusivitet och metaforer: Förslaget till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan” (2003). Förslaget kritiseras skarpt av Johannesson som bl a menar att handboksgruppen inte förklarat begreppet inklusivt ordentligt eller motiverat behovet av ett inklusivt språk på ett tillfredsställande sätt.
 Johannesson diskuterar saken vidare i artikeln ”Inte tillräckligt inklusivt”. 


2.4 Definitioner


Inkluderande samt inklusivt språk är relativt nya begrepp som kommit till i samband med diskussionen kring Gudsbilder och genus. ”Inkludera” betyder enligt Svenska Akademiens ordlista inberäkna, inbegripa, medräkna. Inklusive betyder inberäknat. Inklusivt finns inte i Svenska Akademiens ordlista. Christina Pettersson menar att ”Själva ordet har en bred betydelse och måste sättas i ett sammanhang för att bli begripligt.” 
 


Med inkluderande och inklusivt språk menas ett språk eller tilltal där alla kan känna sig delaktiga och medräknade oavsett kön, status, ålder mm. Anne-Louise Eriksson ger ett förtydligande av begreppet.” I vardaglig språkanvändning tycks inklusiv snarast betyda ”medräknad”. Att vara inkluderad i en grupp betyder att man är medräknad, man tillhör gruppen.” 
 


I kyrkliga sammanhang kan detta innebära ett inkluderande av hela församlingen eller både barn och vuxna i gudstjänsten. Jag kommer dock endast att syfta till kön då jag använder begreppen. Handboksgruppen avfärdar benämningen ”inklusivt språk” på grund av den misslyckade översättningen av det engelsk-amerikanska uttrycket inclusive language. Handboksgruppen menar vidare att ”inklusivt språk” kan leda till missförstånd och använder istället uttrycket ”ett mer inkluderande språk”. 
 Själv finner jag detta uttryck synonymt med ”inklusivt språk” och kommer framgent att använda båda uttrycken i min diskussion.


Ett annat ord som kommer att finnas i mitt arbete är metafor. Metafor betyder ”bildligt uttryck”.
 Då man diskuterar inklusivt språk talar man ofta om olika metaforer för Gud som 


t ex Fader eller Herre. Man kan också helt sonika återge Gud som en klippa eller en vind. 


Manligt och kvinnligt är två begrepp som ibland kan vara tvetydiga. Otydlighet uppstår också då dessa begrepp sätts inom citationstecken. Två andra begrepp som förekommer är maskulint och feminint. Vad betyder egentligen dessa begrepp? 


Jag anser att Anne-Louise Eriksson förklarar och förtydligar detta. Hon använder begreppen manligt och kvinnligt vid syftning på män och kvinnor, t ex manliga präster. Vidare använder Eriksson ”manligt” och ”kvinnligt” då hon syftar på de sociala könskonstruktioner av hur män respektive kvinnor ”är” eller ”bör” vara. Maskulint samt feminint används renodlat vid syftning på språkligt genus. 
 Jag kommer fortsättningsvis att använda mig av Erikssons definitioner.


3. Undersökning


Nattvarden är ett av de viktigaste sakramenten inom den kristna kyrkan och är en handling där bröd och vin utdelas. Detta firas som ett instiftande av Jesu sista måltid med lärjungarna och brödet och vinet symboliserar Jesu kropp och blod. Mässan har blivit den kristna kyrkans huvudgudstjänst och innehåller förutom måltiden lovsång, bibelläsning och predikan.
 I nattvarden läser prästen bönerna gemensamt med församlingen. Nattvardsbönen i Svenska kyrkan består av flera mindre nattvardsböner som fungerar som alternativ till varandra. Här följer en jämförelse mellan nattvardsbönerna A till och med H i kyrkohandboken (1986) 
 samt nattvardsbönerna A till och med K i förslaget.
 Handboksgruppen har alltså utvecklat tre helt nya nattvardsböner I, J och K. Dessa ska fungera som ytterligare alternativ till nattvardsbönerna A-H. 
 


Eftersom den kristna Guden är treenig och föremål för min undersökning kommer diskussionen behandla samtliga personer i treenigheten. I undersökningen har det framkommit flera olika typer av Gudsbilder. Jag kommer att redovisa dessa under huvud- respektive underrubrikerna: 


· Maskulina Gudsbilder:


1) Herre


2) Fader


3) Jesus


4) Övriga maskulina Gudsbilder


· Feminina Gudsbilder och/eller bilder där man kan se ett synliggörande av kvinnor eller kvinnligt/”kvinnligt”


· Könsneutrala Gudsbilder: 

1) Personliga Gudsbilder 


2) Abstrakta och opersonliga Gudsbilder


3)   Bilder där Gud beskrivs som naturfenomen

3.1   Maskulina Gudsbilder


Det förekommer olika typer av maskulina Gudsbilder i nattvardsbönerna. Dels finns Gudsbilder som bygger på en maskulin metafor t ex Herre och Fader. Dels finns också Gudsbilder som har grammatiskt maskulin form t ex evige och himmelske. Här bör betonas att ovan nämnda Gudsbilder är otvetydigt maskulina. De maskulina Gudsbilderna kan också vara tvetydigt maskulina d v s att maskuliniteten kan diskuteras. Exempel på sådana bilder är Skapare och Befriare.

En påtaglig förändring är antalet maskulina Gudsbilder i kyrkohandbokens nattvardsböner och förslagets nattvardsböner. Kyrkohandboken innehåller 38 stycken maskulina bilder av Gud medan förslaget endast har 15. De maskulina Gudsbildernas dominans i kyrkohandboken samt reduktionen av dessa i förslaget säger något om hur pass allvarligt handboksgruppen arbetat med att göra språket mer inkluderande. De maskulina Gudsbilderna kommer nedan att presenteras under rubrikerna Herre, Fader, Jesus samt övriga maskulina Gudsbilder.


3.1.1 Herre


Samtliga böner A-H i kyrkohandboken från 1986 innefattar Herre åtminstone vid ett tillfälle. Sammanlagt återfinns Herre hela 18 gånger i kyrkohandbokens nattvardsböner. Acklamationen, d v s församlingens utrop i bönen börjar ”Din död förkunnar vi, Herre.” Denna strof återfinns i kyrkohandbokens nattvardsbön A-H. Redan första raden i kyrkohandbokens nattvardsbön A ger en maskulin bild av Gud, nämligen ”Herre vår Gud”. Samma uttryck återfinns i slutet av nattvardsbön C samt E. ”Himmelens och jordens Herre” inleder nattvardsbön B, D och E. ”Herre över rymd och tid” finns i nattvardsbön C. I slutet av nattvardsbön F finns ”Vår Herre och Frälsare”. I nattvardsbön H finns ”Herre Jesus Kristus”. 


I förslagets nattvardsböners acklamation har Herre ersatts med Kristus. ”Kristus, din död förkunnar vi”. Ordet ”herre” återfinns endast i förslagets nattvardsböner vid fem tillfällen. Dock förekommer ordet i olika versioner. I förslagets nattvardsbön C står det ”Herre över rymd och tid.” I nattvardsbön I står med syftning på Jesus ”Han gjorde döden om intet och uppstod som livets herre.” 


Intressant i sammanhanget är att ”herre” i detta fall skrivs med gemen och inte som i övriga fall med versal. Kan detta ses som ett sätt att nedtona ordets maskulinitet? Däremot återfinns följande i nattvardsbön K: ”vår Herres Jesu Kristi kropp och blod”. Här har man använt versal istället för gemen. Nattvardsbön K inleds med ”Herre vår Gud” och avslutas med ”vår Herre”. Avslutningsvis kan sägas att ”Herre” med versalt H inte helt försvunnit ur förslagets nattvardsböner men är markant mindre vanligt.


3.1.2 Fader


Kyrkohandbokens nattvardsböner innehåller totalt sju Fader. Mot slutet av kyrkohandbokens nattvardsbön A omtalas Gud som ”Himmelske Fader”. Detta återkommer i nattvardsbön B. Vidare beskrivs Gud i nattvardsbön C på följande sätt; ”du som är som en fader och en moder för oss”. I slutet av nattvardsbön D, E samt G finns ”Helige Fader”. ”Gud Fader allsmäktig” återfinns mot slutet av nattvardsbön D. 


Nattvardsbönerna i förslaget innehåller endast två bilder av Gud som fader. Nattvardsbön C innehåller ”du som är som en fader och moder för oss”. Mot slutet av nattvardsbön D återfinns ”Gud Fader allsmäktig”. Även här kan vi se att benämningen ”Fader” inte har försvunnit i förslagets nattvardsböner, men blivit mindre vanlig.


3.1.3 Jesus 


Jesusbilden skiljer sig betydligt från de övriga maskulina Gudsbilderna. Detta på grund av att Jesus har en speciell relation till människorna. Bilden av Jesus är mycket personlig och tillgänglig utan att vara könsneutral. Handboksgruppen har ökat användningen av ”Kristus” samt minskat på användningen av ”Herre”. Inkarnationens poäng är som sagt att Jesus blev människa- inte att Jesus blev man. Handboksgruppen har på grund av detta valt upprepningar av ”Kristus” för att undvika att Jesus associeras med manligt kön. Handboksgruppen menar även att det är av vikt att betona Jesu unika plats i treenigheten samt att Jesus Kristus är Gud. Vidare menar handboksgruppen att användandet av ”Jesus Kristus” är ett sätt att komplettera den hierarkiska och maskulina metaforen ”Herre”. 
 


I förslagets nattvardsböner lyder acklamationen ”Kristus, din död förkunnar vi.” ”Kristus” är Jesus Kristus titel och inger personlighet. Jesus är den mest personliga gestalten i treenigheten därför att han är människa. Jesus är konkret och tillgänglig. ”Jesus Kristus” förekommer i slutet av förslagets nattvardsbön A samt i början av nattvardsbön B. Vidare återfinns ”Jesus Kristus” på två ställen i nattvardsbön C. 


”Kristus” samt ”Jesus Kristus” återfinns även i kyrkohandbokens samtliga nattvardsböner. ”Kristi kropp och blod” finns i kyrkohandbokens nattvardsbön A, D, E, F och G. I nattvardsbön C står ”Jesu Kristi kraft”. 


I kyrkohandbokens nattvardsbön E finns: ”Gud, vi tackar dig som kallar världen till helhet. I din kärlek sände du Jesus Kristus som vår försonare och förebild.” Detta ger en högst personlig bild av det gudomliga. Gud är den som förenar världens befolkning och genom kärlek skapar en känslomässig och intim relation mellan Jesus och människorna. Jesus statuerar i sin tur både försonare och förebild. Att försona och fungera som en förebild signalerar intimitet. 


Föregående uttryck återfinns även i förslagets nattvardsbön E. Förslagets nattvardsbön C innehåller följande; ”Han är din Son, här i vår mitt, den nya människan, vår framtid och vårt hopp”. Denna beskrivning av Jesus styrker Jesu betydelsefulla plats i människornas liv. I förslagets nattvardsbön A och B finns följande strof som ett alternativ: ”I väntan på att se dig ansikte mot ansikte ber vi den bön som Jesus har lärt oss.” Här betonas Jesu närhet till människorna genom att han undervisat dem och lärt ut en bön. Även förhållandet mellan Gud och människorna fördjupas. Att stå ansikte mot ansikte är en ytterst intim position. 


”Han är din Son, här i vår mitt, den nya människan, vår framtid och vårt hopp” finns i kyrkohandbokens nattvardsbön C. Förslagets nattvardsbön A och B skiljer sig delvis mot kyrkohandbokens nattvardsbön A och B. Förslagets nattvardsbön A innehåller ”I väntan på att se dig ansikte mot ansikte ber vi med hela din kyrka i himlen och på jorden”. Det som har förändrats är att Jesus inte nämns. Nattvardsbön B innehåller ”I väntan på hans återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss”. Detta skiljer sig på så vis att Jesus är implicit förstådd.


3.1.4 Övriga maskulina Gudsbilder


Nedan kommer Gudsbilder som är otvetydigt maskulina att presenteras samt bilder som är tvetydigt maskulina d v s bilder där maskuliniteten kan ifrågasättas. Kyrkohandbokens nattvardsböner rymmer tolv otvetydigt maskulina Gudsbilder, förutom de fall som diskuterats ovan. Förslagets nattvardsböner rymmer i sin tur fyra stycken otvetydigt maskulina Gudsbilder. Vidare har kyrkohandbokens nattvardsböner endast en tvetydigt maskulin Gudsbild medan förslagets nattvardsböner innehåller fyra tvetydigt maskulina Gudsbilder.


I kyrkohandboken förekommer ”din helige Ande” i nattvardsbön B och C. ”Den helige Ande” finns i nattvardsbön D och F samt ”den helige Andes” förekommer i nattvardsbön D. Adjektivet ”helig” är i samtliga fall böjt i den maskulina formen helige, vilket ger bilden av en maskulin Gud. Kyrkohandbokens nattvardsböner innehåller åtta helige. ”Gode och underbare Gud” inleder nattvardsbön H. Detta uttryck ger en manlig Gudsbild på grund av maskulin böjning av adjektiven ”god” samt ”underbar”. Även himmelske i nattvardsbön A och B är en maskulin adjektivböjning. 


I förslagets nattvardsböner har ”helige Ande” ersatts med ”heliga Anden”. Härmed har den maskulina adjektivböjningen tagits bort. ”Helige Gud” som förekommer i förslagets nattvardsbön I vid två tillfällen speglar en maskulin Gud på grund av den maskulina adjektivböjningen av ”helig”. Nattvardsbön K inleds med ”Herre vår Gud, du är den Helige”. Här syftar ”den Helige” på ”Herre”, vilket ger en maskulin Gudsbild. ”Helige” är också böjt i maskulinum, vilket styrker den manliga Gudsbilden. Den maskulina formen helige återfinns på tre ställen i förslagets nattvardsböner. Förslagets nattvardsbön A innehåller även den maskulina formen evige.


Vad finns det då för tvetydigt maskulina Gudsbilder? Förslagets nattvardsbön C omtalar Gud som ”Skapare”, vilket inte automatiskt är maskulint. I modernt språkbruk innefattar ord som ”skapare” och ”frälsare” både män och kvinnor eftersom de feminina formerna av orden (”skaparinna” och ”frälsarinna”) kommit att bli allt mer sällsynta.
 


På grund av detta uppfattas ofta ord som ”skapare” och ”frälsare” som neutrala då det är svårt att avgöra huruvida dessa ord ska tolkas som uttryck för män eller kvinnor. Alternativ för att göra Gudsbilden ytterligare könsneutral är ”Du som skapar och frälser”. Som feminina alternativ till ”skapare” och ”frälsare” kan man trots diskussionen ovan tänka sig ”skaparinna” samt ”frälsarinna”.


Även kyrkohandbokens nattvardsbön C innehåller den tvetydigt maskulina Gudsbilden  ”Skapare”. Ordet ”Skapare” behöver dock inte nödvändigtvis ses som maskulint. Här hänvisar jag till diskussionen ovan om modernt språkbruk. I kyrkohandbokens nattvardsbön F finns ”Frälsare” två gånger. ”Frälsare” kan inte här betraktas som tvetydigt maskulin då ordet i detta fall syftar på ”Vår Herre” och ”din Son”. 


I nattvardsbön J i förslaget omtalas Gud som ”helare”. Ordet ”helare” finns inte med i Svenska Akademiens ordlista. ”Helare” ger en maskulin framtoning på grund av den maskulina ändelsen men är inte nödvändigtvis, med hänvisning till diskussionen ovan, ett maskulint substantiv. ”Helarinna” kan ses som ett alternativ och en feminisering av Gudsbilden. Alternativt hade man också kunnat välja uttrycket ”Gud, du som gör oss hel”. På detta vis hade uttrycket blivit helt könsneutralt.


Ett annat ord som finns i förslagets nattvardsbön J är ”befriare”. Att omtala Gud som ”befriare” ger inte tvunget en maskulin bild. ”Befriarinna” är ett alternativ som genast ger en feminin bild. I nattvardsbön J liknas Gud som en ”vän” och den feminina formen av ”vän” är ”väninna. Även här bör man ha diskussionen om modernt språkbruk i åtanke eftersom de flesta nutida svenskar troligen uppfattar formerna ”befriare” respektive ”vän” som könsneutrala. 


3.2 Feminina Gudsbilder


De feminina Gudsbilderna i nattvardsbönerna är få såväl i förslaget som i kyrkohandboken. Här bör betonas att när det gäller de maskulina Gudsbilderna bildas de ofta med tydliga och explicita uttryck som ”Herre” och ”Fader”. De feminina Gudsbilderna är ofta mer implicita och otydliga. ”Gud Fader” används gärna men inte ”Gud Moder”. Gud får vara en fader men då Gud ska beskrivas i kvinnliga termer är Gud ”som en moder”. 


Förslagets nattvardsbön I nämner Jesu mor Maria. ”Han blev människa genom Andens kraft och föddes av Maria.” Handboksgruppen har således presenterat en kvinna i nattvardsbönen. Maria födde Jesus. Att föda är en ytterst kvinnlig förmåga. Endast kvinnor kan ju rent biologiskt föda liv. Här används ordet ”föda” i bokstavlig bemärkelse. I förslagets nattvardsbön J återfinns uppmaningen ”förlös oss”. Ordet ”förlösa” är ett annat ord för ”befria” men ordet kan också ses ur ett annat perspektiv. ”Förlösa” hör ihop med  ”förlossning” som kan relateras till kvinnans födande. 


I förslagets nattvardsbön C står ”Du som är som en fader och moder för oss”. Den moderliga relationen lyfts fram men endast som ett alternativ till den faderliga. ”Moder” kommer i andra hand då det placeras efter ”fader”. Ytterligare ett argument för att den moderliga relationen kommer i andra hand är att ordet ”fader” förekommer flera gånger i nattvardsbönerna medan ”moder” endast nämns vid ett tillfälle.


I kyrkohandbokens nattvardsböner från 1986 nämns inte Maria. I nattvardsbön C finns däremot precis som i förslaget ”Du som är som en fader och en moder för oss”. Även här kommer den moderliga relationen i andra hand. Ordet ”fader” förekommer vid fler tillfällen än ”moder”.


Förslagets nattvardsbön G innehåller ”du som ger liv åt allt”. Uttrycket skulle kunna skrivas om till ”livgivaren” eller ”livgiverskan” och på så vis ge både en maskulin samt en feminin Gudsbild. Dock kan man notera att handboksgruppen har valt det mest könsneutrala uttrycket.


Sett ur det ”livgivande” perspektivet ger uttrycket en feminin Gudsbild med tanke på att kvinnan föder barnet d v s livet. För befruktning behövs både mannen och kvinnan men kvinnan är ensam om födseln. 


”Du som ger liv åt allt” finns för övrigt redan i kyrkohandbokens nattvardsbön G . Det finns även bilder som uttrycker ”kvinnliga” egenskaper och sysslor. Följande citat visar på omsorg. ”Av livets bröd och välsignelsens kalk ger du oss att äta och att dricka” (kyrkohandbokens nattvardsbön D). Omsorg har ofta setts som en ”kvinnlig” egenskap. I kyrkohandbokens nattvardsbön E tydliggörs omsorgen: ”vi lovar dig […] för din omsorg om oss”.


I förslagets nattvardsbön J finns ”du som tröstar likt en varm famn”. Detta uttryck kan relateras till ”kvinnliga” egenskaper såsom ödmjukhet och empati. Även ”du är all barmhärtighets källa” kan hänvisas till det ”kvinnliga” på grund av att ”barmhärtig” är synonymt med omsorg och empati.


Andra exempel på ”kvinnliga” Gudsbilder är ”Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft. Av åkrarnas korn och bergens druvor bereder du bröd och vin. Du dukar ditt bord för oss.” (kyrkohandbokens nattvardsbön F). Hushållssysslor har rent generellt genom alla tider setts som traditionell ”kvinnogöra”. Att Gud tillreder mat, dukar och serverar gör sett ur detta perspektiv Gud ”kvinnlig”. 


En snarlik motsvarighet återfinns i förslagets nattvardsbön F. Förslagets nattvardsböner innehåller också femininformen ”den/din heliga Anden” (nattvardsbön A, C, D, I och K). Kyrkohandbokens nattvardsböner har emellertid maskulinformen ”den/din helige Ande” (nattvardsbön B, C, D och F). I förslagets nattvardsböner är således den tredje personen i treenigheten, Anden, feminin.


Feminina Gudsbilder måste ofta tolkas in och ibland övertolkas för att bli synliga. Som vi här sett bildas de feminina Gudsbilderna ofta genom att Gud beskrivs med ”kvinnliga” egenskaper såsom omsorg och ödmjukhet. Varken förslagets eller kyrkohandbokens nattvardsböner innehåller särskilt många feminina Gudsbilder. En viktig skillnad är dock att förslagets nattvardsbön I tar upp Jesu mor Maria samt att Jesus föddes av henne. I och med detta har handboksgruppen lyft fram en kvinna och en kvinnlig egenskap i nattvardsbönen. Likaså har ”den/din helige Ande” i kyrkohandbokens nattvardsböner ersatts med ”den/din heliga Anden” i förslaget, vilket direkt ger en feminin Gudsbild på grund av den feminina böjningen. 


3.3 Könsneutrala Gudsbilder


De könsneutrala Gudsbilderna kommer nedan att presenteras under rubrikerna personliga Gudsbilder, abstrakta och opersonliga Gudsbilder samt bilder där Gud beskrivs som naturfenomen. Könsneutrala Gudsbilder återfinns i både kyrkohandbokens samt förslagets nattvardsböner. Dessa Gudsbilder är dock fler till antalet i förslagets nattvardsböner. En viktig skillnad är också att förslagets nattvardsbön A inleds med en könsneutral bild för Gud. ”Ja, helig är du Gud.” I förslagets nattvardsböner finns Gud på 16 ställen. Kyrkohandbokens nattvardsböner rymmer endast sju Gud. Kyrkohandbokens nattvardsbön A inleds med det maskulina uttrycket ”Herre vår Gud.”


3.3.1 Personliga Gudsbilder


De personliga Gudsbilderna uttrycker ofta en relation samt beskriver Gud som en individ och som en Gud med mänskliga egenskaper. Kyrkohandbokens nattvardsbön A inleds med den maskulina bilden ”Ja, helig är du, Herre vår Gud”. Pronomenet vår styrker den personliga relationen mellan Gud och människan. Det är vår Gud och ingen annans. ”Himmelske Fader” i samma nattvardsbön är som tidigare sagts även den en maskulin Gudsbild men den syftar också till personlighet och intimitet. En fader är för de flesta något högst personligt. Uttrycket ”Du som är som en fader och en moder för oss” förstärker ytterligare det personliga förbundet mellan Gud och människa. Faderliga och moderliga relationer är ofrånkomligen av personligt slag. Detta uttryck återfinns som sagt både i kyrkohandboken samt förslaget i nattvardsbön C. 


”Han levde vårt liv och dog vår död” återfinns i kyrkohandboken och förslaget (nattvardsbön C). Detta visar på att Jesus och människan ligger på samma nivå, vilket stärker det personliga förhållandet. På grund av detta kan också sägas att Jesus blir mindre laddad och något mer könsneutral än Gud. Jesus framstår ofta som en av oss. En vanlig människa. Gud är långt mer abstrakt och omtalas allt som oftast i maskulina termer. Jesus beskrivs i mer mänskliga termer trots det faktum att Jesus är av manligt kön. Mot slutet av kyrkohandbokens nattvardsbön F står ”din Son, vår Frälsare”, vilket förstärker distansen till Gud och närheten till Jesus. Det är din Son men vår Frälsare. Din blir distanserat medan vår signalerar närhet och personlighet. 


”Han kom från dig och blev en av oss. Genom honom blir vi förenade i dig.” (nattvardsbön H i kyrkohandboken) fördjupar relationen Gud och människa. 


Motsvarande stycke i förslaget är ”Den största gåvan av alla kommer från dig: din Son, Jesus Kristus, som blev en av oss. Genom honom blir vi förenade i dig.” Det är Jesus som har huvudansvaret i människans integration med Gud. Han är förutsättningen för att den ska bli möjlig.


Som tidigare nämnts är ”Gode och underbare Gud” (kyrkohandbokens nattvardsbön H) en maskulin bild av Gud på grund av den maskulina adjektivböjningen. Detta uttryck kan också ses som en personlig Gudsbild. Ord som ”god” och ”underbar” är ofta ord som beskriver personliga saker och kära vänner. 


På ett ställe i förslagets nattvardsbön J omtalas Gud som ”vår tröstande vän och trogna älskande”. Samtliga ord i föregående fras är ord som hör ihop med personlighet och närhet. Verb som ”trösta” och adjektiv som ”trogen” är i allra högsta grad nära förknippade med kärlek och vänskap. Kärlek och vänskap kan i sin tur knappast ses som opersonliga relationer. 


I förslagets nattvardsbön J återfinns ”Du lyssnade och talade. Du arbetade och älskade. Du var glad och förtvivlade.” Här målas Gud med mänskliga egenskaper, vilket ger en personlig och könsneutral Gudsbild. Den personliga bilden av Gud förstärks också genom pronomenet du.

Förslagets nattvardsbön C innehåller en personlig Gudsbild. ”Välsignad är du, som har kallat oss att vara dina medarbetare.” Medarbeta är nära förbundet med samarbete vilket i allra högsta grad förutsätter någon form av relation. Att vara någons medarbetare signalerar delaktighet som i sin tur mynnar i en relation eller ett förhållande av något slag. 


Motsvarande i kyrkohandbokens nattvardsbön C lyder ”Du har kallat oss att vara dina medarbetare”.


Här ser vi att de personliga Gudsbilderna uttrycker en relation och beskriver Gud som mänsklig och som en individ. De personliga Gudsbilderna uppstår ofta genom tillägg av personliga pronomen. Vi kan också dra slutsatsen att bilden av Jesus ofta är mycket personlig och ibland mer personlig än Gudsbilden.


3.3.2 Abstrakta och opersonliga Gudsbilder


Förslagets nattvardsböner innehåller totalt sett fler abstrakta Gudsbilder än kyrkohandbokens nattvardsböner. Ofta betecknar de abstrakta och opersonliga Gudsbilderna vad Gud gör snarare än vem Gud är. De abstrakta och opersonliga Gudsbilderna handlar ofta om vilken funktion Gud har i människors liv. Abstraktionen och opersonligheten bottnar i det faktum att Gud är ett mysterium och alltid bortom mänskligheten. De abstrakta Gudsbilderna ger inte någon klar eller precis bild av Gud. Det finns ofta en avsaknad av personliga pronomen i de abstrakta och opersonliga Gudsbilderna. Detta står i skarp kontrast till den ofta personliga bilden av Jesus. Gud är otillgänglig medan Jesus är mer tillgänglig för oss. Det finns alltså en spänning mellan den första och den andra personen i treenigheten. Samtidigt är Sonen ett med Fadern. Jesus är således Gud. 


Nattvardsbön J i förslaget innehåller följande beskrivning av Gud: ”Samtidigt är du alltid mer, alltid bortom, aldrig gripbar”. Här står klart och tydligt att Gud är abstrakt och ogripbar. Gud beskrivs i samma nattvardsbön som ”en helighet och hemlighet vi bara anar.” Orden ”helighet” och ”hemlighet” är diffusa och abstrakta benämningar på Gud samt svåra att relatera till. Att Gud är en helighet och hemlighet som vi bara anar förstärker den abstrakta Gudsbilden. Ingen kan uppleva Gud fullkomligt. Gud är bortom mänskligheten, vilket skiljer sig från den personliga Jesusbilden. Medan Gud för människan är ogripbar är Jesus motsatsen. 


Förslagets nattvardsbön J innehåller vidare uttrycket ”du fördolda hemlighet”. Att Gud agerar hemlighet genererar som sagt abstraktion och att dessutom tillägga ”fördold” spär på abstraktionen ytterligare. 


Motsvarande Gudsbilder återfinns inte i kyrkohandbokens nattvardsböner utan är alltså nytillskott i förslagets nattvardsböner.  


”Gud, du vår tillflykt och vår starkhet” finns i förslagets nattvardsbön A och inger en abstraktion i och med ordvalen. ”Tillflykt” och ”starkhet” relaterar inte till något bestämt. Gudsbilden skulle bli mer personlig om man istället valt uttrycken ”Du som är stark och trygg. Dig vi tar vår tillflykt till.” Att beskriva Gud på detta sätt visar mer vem Gud är samt hur Gud kan hjälpa människan. 


Att Gud är en tillflykt och en starkhet ger inte samma resultat. Adjektiven ”stark” och ”trygg” skulle ha givit mer personlighet åt Gud än substantiven ”tillflykt” och ”starkhet”. 


Vidare står i förslagets nattvardsbön C: ”Välsignad är du, alltings ursprung och mål”. Uttrycket finns även i förslagets nattvardsbön J med tillägget ”alltings rätta hem”. Om man istället hade skrivit ”Du, vårt ursprung, vårt mål och vårt rätta hem” skulle bilden bli personligare. Detta skulle också tydliggöra relationen mellan Gud och människan.


Motsvarande uttryck återfinns redan i kyrkohandbokens nattvardsbön C och är således inga nytillskott.


”Livets Gud” (förslagets nattvardsbön C) sänder opersonliga signaler. Detta uttryck säger inget faktiskt om vem Gud är. Uttrycket ”Vår Gud” skulle göra Gudsbilden mer personlig. I förslagets nattvardsbön B, D, F samt H återfinns följande Gudsbild: ”himmelens och jordens Gud”, vilken ger abstraktion. Här hade man också kunnat tillägga pronomenet vår för att göra Gudsbilden mer personlig och precis.


Ytterligare abstrakta och opersonliga Gudsbilder är: ”All helighets källa” (förslagets nattvardsbön G) är åter ett uttryck som förstärker det abstrakta och opersonliga förhållandet till Gud. ”All helighets källa” är något svår att relatera till. I nattvardsbön J beskrivs Gud som ”brinnande närvaro och liv”. Ordvalen resulterar i abstraktion. Vad säger dessa ord om Guds väsen? Om man istället valt adjektiven ”närvarande” och ”livfull/livgivande” skulle abstraktionen minska. Adjektiven blir mer personliga än substantiven även i detta fall. Man kan lättare skapa en personlig relation till en närvarande och livfull/livgivande Gud än till en närvaro och ett liv. 


I förslagets nattvardsbön J förekommer två abstrakta och opersonliga Gudsmetaforer. Gud beskrivs där ”som ett bröd på vår tunga, som en droppe vin i vår strupe”. Att likna Gud vid ett bröd och en droppe vin bidrar på ett vis till abstraktion och opersonlighet. Bröd och vin är rent allmänt triviala saker att relatera till Gud. 


Motsvarande uttryck återfinns inte i kyrkohandbokens nattvardsböner utan är nytillskott i förslaget.


3.3.3 Bilder där Gud beskrivs som naturfenomen


Varken kyrkohandbokens eller förslagets nattvardsböner innefattar särskilt många bilder av Gud där Gud beskrivs som naturfenomen. Dessa bilder av Gud är dock fler i förslagets nattvardsböner. 


Anden är den tredje personen i treenigheten. En ande är också ett naturfenomen. Användningen av ”Ande” skiljer sig i kyrkohandbokens- och förslagets nattvardsböner. Gemensamt är att det könsneutrala ”din Ande” förekommer både i kyrkohandbokens samtliga nattvardsböner utom B och förslagets samtliga nattvardsböner utom J och K. I kyrkohandboken finns annars genomgående ”din/den helige Ande” eller genitiven ”den helige Andes”. Uttrycket är maskulint eftersom ”helig” är böjt i maskulinum och ger således ingen könsneutral Gudsbild. Kyrkohandbokens nattvardsböner innehåller sammanlagt 12 stycken ”Ande” i någon form. 


I förslagets nattvardsböner används ”den heliga Anden” samt ”den heliga Andens” och ”Andens” i genitiv. Förslagets samtliga versioner av ”Ande” står med feminin böjning och är alltså inte könsneutralt. Nattvardsbönerna i förslaget rymmer 20 stycken ”Ande” i någon form. 


I förslagets nattvardsbön J återfinns en bild där Gud beskrivs som naturfenomen. ”Kom du vind som berör.” Vinden är i allra högsta grad naturens företeelse. Gud omtalas även som ett annat naturfenomen nämligen källa. Ordet källa har flera betydelser men en av dem är naturens porlande källa. Detta ord förekommer i förslagets nattvardsbön G och J.


Kyrkohandbokens nattvardsböner saknar metaforer som vind och källa. I nattvardsbön C finns dock ordet kraft, vilket kan ses som naturens kraft.


4. Diskussion


Manfred Hauke presenterar den feministiska föreställningen om mannens sociala ledarställning och härskande i världen. Detta har applicerats på den feministiska teologin där Gudsbilden ses som den djupaste orsaken till och uttrycket för mannens envälde och dominans. På grund av detta måste Gudsbilden befrias från manliga uttryck såsom Herre och Fader. ”Manskyrkan” kan endast upplösas om denna åtgärd vidtas. 


Ovanstående teori stämmer väl överens med handboksgruppens förslag och mina undersökningsresultat. Handboksgruppen skriver i sina motiveringar att de söker avlägsna maskulina uttryck som just Herre och Fader. Detta har de också mycket väl gjort då förslaget endast innehåller fem Herre och två Fader. I kyrkohandboken finns 18 Herre och sju Fader. I och med detta har handboksgruppen arbetat i enlighet med det feministteologiska projektet och tanken om alla människors lika värde.


 Anne-Louise Eriksson föreslår precis som feminister och handboksgruppen att de maskulina uttrycken bör avlägsnas från Gudsbilden. Hon poängterar dock att detta bör ske utan att kvinnliga uttryck för Gud tillförs.
 Handboksgruppens arbete stämmer överens med Erikssons förslag. De har minskat på antalet maskulina Gudsbilder samt endast tillfört Maria i nattvardsbön I. Resterande feminina Gudsbilder måste tolkas in eller rent av övertolkas för att bli synliga.

Hauke diskuterar Jesu moder Maria. Maria är ”en uppenbarelse av Guds kvinnliga och moderliga drag”. Iakttagelsen är inte ny men betonas starkt av feminister. Hauke menar vidare att Maria i första hand inte symboliserar Guds moderlighet utan Maria är enligt den fornkyrkliga bekännelsen Guds moder. 
 Handboksgruppen har i feministisk anda lyft fram en kvinna i nattvardsbönen (nattvardsbön I). Maria finns inte med i någon av kyrkohandbokens nattvardsböner. Detta är en viktig skillnad om man betänker Haukes diskussion. Maria är inte bara kvinnlig. Hon är kvinnan som är Guds moder.


I övrigt har handboksgruppen endast presenterat feminina Gudsbilder i nattvardsbönerna genom att lyfta fram ”kvinnlighet” i relation till Gud. Anne-Louise Eriksson menar att de feminina Gudsbilderna ofta handlar om moderskap, födande, amning eller andra omsorgsfunktioner. Vidare menar Eriksson att kvinnan inte bör reduceras till sin ”kvinnlighet”. Hon menar att syftet inte är att synliggöra ”kvinnliga egenskaper”. Syftet är att lyfta fram kvinnor, kvinnors liv samt förtrycket av kvinnor. 
 


Erikssons diskussion får stöd i Haukes bok. ”En viktig fråga för feministteologin är självbestämmandet, autonomin. Kvinnan ska inte reduceras till sin kvinnlighet- ett berättigat mål- utan skall leva som individuellt präglad människa.” 


Christina Pettersson stödjer inte den feministteologiska uppfattningen som Hauke presenterar. Hon ställer frågan ”Kan en förändring av språket verkligen få väntad effekt?” Som svar på sin egen fråga menar Pettersson att vi aldrig kan formulera ett språk som inkluderar alla eftersom att alla människor har olika associationer till det som sägs eller skrivs. Att förändra språket är ett alldeles för ytligt sätt att arbeta med jämställdhet, menar Pettersson. Kyrkan måste på ett mycket mer påtagligt sätt bevisa att hon står på de svaga och utstöttas sida. 


I sitt remissvar säger Maj Britt Sandström i Ängelholm att hon ”protesterar skarpt mot detta, med feminisering av Gud, [---]”. 
 Enligt mina undersökningsresultat finns väldigt få uttalat feminina Gudsbilder i förslagets nattvardsböner. I förslagets nattvardsbön I nämns Jesu mor Maria och nattvardsbön C innehåller; ”Du som är som en fader och moder för oss”. Det sistnämnda uttrycket återfinns dock även i kyrkohandbokens nattvardsbön C. 


Med detta vill jag säga att jag inte ser någon omfattande ”feminisering” av Gudsbilden i min undersökning. De feminina Gudsbilder jag presenterat är ofta övertolkade. Dessutom påpekar handboksgruppen att de inte sökt tillföra gudstjänstspråket kvinnliga Gudsbilder. Det är svårt att reda ut vad Maj Britt Sandström menar då hennes uttalande saknar motivering. 


Kanske ser hon reduceringen av maskulina uttryck som ”Herre” och ”Fader” som en typ av feminisering av Gudsbilden, vad vet jag? 


Maj Britt Sandström borde trots allt undersöka saken lite noggrannare innan hon protesterar. Vill hon trots allt protestera bör hon kunna motivera sin åsikt.


Evangelisk- Luthersk Samling, en grupp religiösa inom Svenska kyrkan, menar i sitt remissvar att de självklart avvisar feministteologin och det s.k inklusiva språket.
 Jag undrar varför de så självklart väljer att avvisa handboksgruppens förslag. Även här saknar åsikten motivering. Detta får mig att undra om gemene man förstår vad inklusivt samt inkluderande språk innebär. Har handboksgruppen varit tillräckligt tydliga med sina definitioner och intentioner?


Svenska Kyrkans Unga i Linköping menar i sitt remissvar att handboksgruppens förslag ger ett ovant (ibland flummigt) gudstjänstspråk. Vidare menar de unga att handboksgruppen har neutraliserat bilden av Gud. ”Visserligen är Gud bortom manligt och kvinnligt men liturgin är ett relationsspråk och ord som Han/Hon, Broder/Syster behövs för relationen.” Svenska Kyrkans Unga menar vidare att det finns en spänning mellan Guds mystik och Guds dunkelhet. Handboksgruppen har snarare gjort Gud dunkel och opersonlig än klar och djup. ”Mystik är bra men dunkelhet olyckligt.” 
 Detta är också något som stämmer med mina undersökningsresultat. Dessa visar på att förslagets nattvardsböner innehåller fler opersonliga och abstrakta Gudsbilder än kyrkohandbokens nattvardsböner.


Här måste jag inflika med att relationsspråket är av betydelse även för mig. Vad jag däremot ser som ett problem är avsaknaden av pronomenet ”Hon” i gudstjänstspråket. Om Gud omtalades som ”Hon” i bönerna skulle handboksgruppen förmodligen stått arbetslösa. Jag är faktiskt lite förvånad över att unga människor i kyrkan inte är mer öppna för förändring. I deras kommentarer antyds ett godtagande av det traditionellt maskulina gudstjänstspråket. Åtminstone kan sägas att de inte köper handboksgruppens förslag.


Kvinnor i Svenska kyrkan säger i sitt remissvar att de är nöjda med handboksgruppens förslag. De ser översynsarbetet som ett av många nödvändiga steg på vägen för Svenska kyrkans arbete med jämställdhet. Jag är inte speciellt förvånad över att Kvinnor i Svenska kyrkan ser positivt på förslaget. Kvinnor är en av många utsatta grupper i samhället och arbetet med ett mer inkluderande språk ska öka jämställdheten. 


Kvinnor i Svenska kyrkan förstår inte varför man reagerat så pass starkt på handboksgruppens reduceringen av ord som Herre och Fader. Enligt Kvinnor i Svenska kyrkan innehåller förslaget fortfarande ett 40-tal sådana uttryck för Gud i en och samma gudstjänst. 
 Handboksgruppens avlägsnande av maskulina uttryck för Gud har, menar Kvinnor i Svenska kyrkan, sin begränsning i att språket kan bli ”avkönat” även i bildlig bemärkelse. Erfarenheten visar att vi behöver de mänskliga bilderna för vår fantasis skull. ”Vi kan inte be till en abstraktion.” 
 


Mot bakgrund av detta vill Kvinnor i Svenska kyrkan att bönespråket förankras i både mäns och kvinnors liv samt att det ska anses som legitimt att tala om Gud med både maskulint och feminint genus. Jag håller fullständigt med om detta. Handboksgruppens arbete till trots är det fortfarande mycket sällsynt att Gud omtalas som ”Hon” eller ”Skaparinnan”. 


Prästen Göran Hansson m fl anser att handboksgruppen tycks ha problem med Guds överordning och att detta skulle vara motivet till reduceringen av ”Herre” i förslaget. ”Om Gud inte tillåts vara större, mäktig, Herre- till vem ska jag då vända mig [---]?” 
 Handboksgruppen har enligt min mening inte försökt tona ned Guds mäktighet eller överordning utan snarare sökt framhäva Guds mångsidighet. Min fråga till Hansson m fl blir; Kan inte Gud fortfarande vara stor, mäktig och överordnad människan även som kvinna? Hansson m fl tänker sig Gud som man d v s Herre och tycks inte se en kvinnlig Gud som ett alternativ.


Anne-Louise Eriksson ger ett förslag till lösning av problemet med Guds kön. ”Själv föredrar jag i brist på annat att säga att ”Gud” är den term med vilken jag betecknar det yttersta-innersta-djupaste i tillvaron. En term som framför allt uttrycker att något alltid är större och mer; något som inte är som jag eller du; något som är annorlunda. Och jag ger det namnet Gud.” 


5. Sammanfattning


I jämförelsen mellan förslagets samt kyrkohandbokens nattvardsböner har flera olika typer av Gudsbilder framkommit. Undersökningsresultaten har visat på maskulina, feminina samt könsneutrala Gudsbilder. De maskulina Gudbilderna innefattar dels bilder som bygger på en maskulin metafor som Herre eller Fader och dels bilder som har grammatiskt maskulin form t ex evige. Dessa Gudsbilder är otvetydigt maskulina. Det förekommer även tvetydigt maskulina Gudsbilder d v s bilder där maskuliniteten kan diskuteras. Exempel på sådana typer av Gudsbilder är Skapare och Befriare. Herre förekommer 18 gånger i kyrkohandbokens nattvardsböner men bara fem gånger i förslagets nattvardsböner. Sammanlagt innehåller kyrkohandbokens nattvardsböner 38 maskulina Gudsbilder medan förslagets nattvardsböner innehåller 15 stycken. 


Handboksgruppen har minskat på användningen av Herre och ersatt detta med Kristus. Detta motiverar handboksgruppen med att inkarnationens poäng är att Jesus blev människa- inte att denne blev människa av manligt kön. Handboksgruppen har använt Kristus för att undvika att Jesus associeras med manligt kön. Kristus har också använts för att framhäva Jesu unika plats i treenigheten samt att Jesus Kristus är Gud. Att handboksgruppen valt Kristus i större utsträckning än Herre gör Gudsbilden mer personlig. Som diskuterats tidigare är bilden av Jesus tillgänglig och personlig.


Vad gäller de feminina Gudsbilderna måste dessa ofta tolkas in och övertolkas för att synliggöras. De feminina Gudsbilderna bildas ofta genom att tillföra Gud ”kvinnliga” egenskaper som omsorg och ödmjukhet. Antalet feminina Gudsbilder är få. En viktig skillnad mot kyrkohandbokens nattvardsböner är att förslagets nattvardsbön I nämner Jesu mor Maria samt att Jesus föddes av henne. Handboksförslaget har härmed lyft fram en kvinna samt en kvinnlig egenskap i nattvardsbönen. 


De könsneutrala Gudsbilderna finns i tre olika varianter: personliga, abstrakta och opersonliga samt bilder där Gud beskrivs som naturfenomen. Viktigt att påpeka är att förslagets nattvardsböner innehåller det könsneutrala Gud 16 gånger. Kyrkohandbokens nattvardsböner rymmer i sin tur bara sju Gud. Vidare inleder Gud förslagets nattvardsbön A medan nattvardsbön A i kyrkohandboken inleds med Herre. 


De personliga Gudsbilderna visar på mänskliga egenskaper och företeelser samt uttrycker ofta en relation. De personliga Gudsbilderna målar Gud som en individ. Som exempel kan ges ”Gode och underbare Gud” (kyrkohandbokens nattvardsbön H) samt då Gud omtalas ”Välsignad är du, som har kallat oss att vara dina medarbetare” i förslagets nattvardsbön C. Ytterligare ett exempel är ”Du lyssnade och talade. Du arbetade och älskade. Du var glad och förtvivlade” i förslagets nattvardsbön J.


De abstrakta och opersonliga Gudsbilderna är fler i förslagets nattvardsböner än kyrkohandbokens nattvardsböner. Abstraktionen och opersonligheten bottnar i Guds mysterium. Gud är alltid bortom människorna och därför aldrig gripbar. De abstrakta och opersonliga metaforerna berättar om Guds funktion d v s vad Gud gör snarare än vem Gud är. Ofta saknas personliga pronomen och precision i de abstrakta Gudsbilderna. Exempel på en abstrakt Gudbild är: ”Samtidigt är du alltid mer, alltid bortom, aldrig gripbar” (förslagets nattvardsbön J). Ytterligare ett exempel på en abstrakt och opersonlig Gudsbild är ”Livets Gud” i förslagets nattvardsbön C.


Bilder där Gud beskrivs som naturfenomen är få men återfinns både i kyrkohandbokens samt förslagets nattvardsböner. Dessa bilder förekommer dock fler gånger i förslagets nattvardsböner. Ande, källa, vind och kraft är metaforer som liknar Gud vid naturfenomen. En viktig skillnad är att i förslagets nattvardsböner finns det feminina ”den heliga Anden”. Motsvarande uttryck i kyrkohandbokens nattvardsböner är böjt i maskulinum: ”den helige Ande”. Ande förekommer vid 12 tillfällen i  kyrkohandbokens nattvardsböner samt hela 20 gånger i förslagets nattvardsböner. Bilder där Gud omtalas som en källa och en vind återfinns i förslagets nattvardsbön G samt J. Kyrkohandbokens nattvardsbön C innehåller metaforen ”kraft”, vilket kan ses som naturens kraft.


Mina undersökningsresultat stämmer väl överens med den feministiska tanken att Gudsbilden är den djupaste orsaken till och uttrycket för mannens härskande. Det är på grund av detta av stor betydelse att avlägsna manliga uttryck som Herre och Fader. Handboksgruppen har mycket riktigt också minskat på dessa uttryck i förslaget på nya nattvardsböner. 


Anne-Louise Eriksson betonar vikten av att avlägsna manliga uttryck för Gud men poängterar att detta bör ske utan att Gudsbilden tillförs kvinnliga uttryck. Även detta stämmer med mina resultat då handboksgruppen endast tillfört kvinnan Maria i nattvardsbön I. De övriga feminina Gudsbilderna som framkommit i min undersökning är ofta övertolkade. Inte sällan är de feminina Gudsbilderna baserade på ”kvinnlighet” i relation till Gud. Både Anne-Louise Eriksson och Manfred Hauke menar att kvinnan inte bör reduceras till sin ”kvinnlighet”/kvinnlighet.


Maj Britt Sandström i Ängelholm protesterar skarpt mot en feminisering av Gud. Det är oklart vad hon menar med feminisering då uttalandet saknar motivering. Handboksgruppen har inte strävat efter att feminisera Gud utan snarare sökt göra gudstjänstspråket mer inkluderande. Även Evangelisk- Luthersk Samling avvisar handboksgruppens förslag helt utan att motivera detta.


Svenska Kyrkans Unga i Linköping menar att gudstjänsten är beroende av ett relationsspråk samt att handboksgruppen gjort Gudsbilden dunkel och opersonlig. Här kan en parallell dras till mina undersökningsresultat som visar på att förslagets nattvardsböner innehåller fler abstrakta och opersonliga Gudsbilder än kyrkohandbokens nattvardsböner. Kvinnor i Svenska kyrkan menar att det är svårt att be till en abstraktion men är i stort nöjda med handboksgruppens förslag.


6. Slutkommentarer


Det har varit mycket intressant att genomföra undersökningen av Gudsbilder i förslagets- samt kyrkohandbokens nattvardsböner. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att bygga vidare på uppsatsen. Förslagsvis skulle jag kunna tänka mig att undersöka resterande del av handboksgruppens förslag i relation till kyrkohandboken samt att gå längre och djupare in i diskussionen om Gudsbilder och inklusivt språk. Förslaget och kyrkohandboken skulle även kunna undersökas ur andra perspektiv t ex genom ett utvecklande av inklusivitetsbegreppet. Man skulle kunna titta närmare på inkluderandet av barn, vuxna, präst och församling i gudstjänsten och dess språk. Det skulle också vara intressant att gå igenom en större del av remissvaren.


Avslutningsvis skulle jag vilja rikta ett varmt tack till personalen på Svenska kyrkans arkiv i Uppsala för trevligt bemötande, goda råd samt hjälpsamhet i uppsatsskrivandet. Jag vill även tacka min handledare Lena Roos för goda råd, idéer och mycket inspiration. Du har varit en stor tillgång under min skrivprocess!
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