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Abstract 

 

Denna uppsats syftar till att belysa och diskutera kristen feministteologi, med fokus på hur det 

patriarkala språket inom kristen tradition påverkar kvinnor inom religionen, samt hur 

feministteologer använder och tolkar detta patriarkala språk för att göra det inkluderande även 

för kvinnor. Detta tar sig uttryck bland annat genom att benämna Gud med kvinnliga 

pronomen bredvid de manliga, såsom Gud Fader och Moder. 

 

Genom att tillämpa litteraturstudium som metod framgår att kvinnor från början var i 

majoritet i den tidiga kyrkan, som bestod av dem som följde Jesus under hans levnadsår och 

närmast efter hans död. Därefter tar män allt mer över religionen och gör den till sin egen, inte 

minst genom de paulinska breven som blivit normerande för kristendomens etik och moral. 

 

Angående resultatet av vad jag kom fram till kan sägas att trots att det kristna språket utesluter 

kvinnor i teorin, är det de kristna männen som har uteslutit kvinnor i praktiken, och sedan 

trettio till fyrtio år tillbaka i tiden har en våg av feministteologer kämpat för att kvinnor ska 

känna sig mer delaktiga i sin religion, samt synas och höras. Detta har gjorts genom att 

omdefiniera språk, omvärdera vikten av grammatik och genom att lyfta kvinnlig erfarenhet, 

exempelvis genom att lyfta fram det kvinnliga i treenigheten, och genom att försöka tala om 

Gud även med kvinnliga pronomen och med kvinnliga egenskaper. 
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1. Inledning 

 

Jag är uppvuxen i ett sekulariserat hem, med föräldrar som också är uppvuxna i sekulariserade 

hem. Jag vågar påstå att även mina mor- och farföräldrar, födda på 1930-talet, är uppvuxna i 

sekulariserade hem där kyrkobesöken varit få och ganska betydelselösa. Detta har självklart 

påverkat min syn på religion, och även mitt intresse för religion. När jag vid 22 års ålder 

började studera religion vid universitet, som ett led i min lärarutbildning, förändrades mitt 

intresse för religion, men inte nödvändigtvis mitt personliga förhållande till religion som 

sådan. 

 

Det som framförallt har intresserat mig är hur religion har använts, och fortfarande på sina 

ställen används, som legitimering i diverse frågor, från kungamakt till frågan om vem man får 

och inte får lov att älska. Det är i just en sådan legitimeringsfråga jag har funnit mitt ämne för 

denna uppsats, som handlar om kvinnors syn på kristen teologi. Kvinnor har genom 

århundraden och årtusenden marginaliserats och förpassats till periferin av samhället, och 

kristendomen har i många fall hjälpt till. Jag tänker här främst på Paulus brev till sina 

församlingar, men nu går jag händelserna i förväg. 

 

Jag har alltså i denna uppsats fokuserat på feministteologin, som är ett relativt nytt område 

inom kristen teologi. Jag begränsar mig till kristendomen, främst på grund av tidsbrist och 

uppsatsens omfång. Att studera mer än en religions feminism anser jag blir för mycket och för 

stort, och då kristendom fortfarande är den största religionen i Sverige hoppas jag kunna knyta 

en del av det jag skriver till Sverige och Svenska kyrkan. Det hade varit intressant att se även 

till de andra världsreligionerna, inte minst hinduismen, men som sagt finns inte det utrymmet 

här och bara kristen feministisk teologi sett till sin helhet blir för mycket. Därför kommer jag 

att fokusera på endast en del av den kristna feministiska teologin, vilket jag presenterar 

härnäst. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att genom litteraturstudium belysa och diskutera det teologiska 

område som rör feministisk kristen teologi. Det är ett brett ämne, och för att inte bli alltför 
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fragmentarisk har jag valt att främst fokusera på språket, och användandet av språket inom 

kristendomen. Avsikten är att besvara följande frågor: 

 

 Vilken karaktär har det patriarkala språk som dominerar i Bibeln och kristen tradition? 

 Hur arbetar feministteologer för att göra det kristna språket inkluderande även för 

kvinnor? 

 Var finner man feminina uttryck i Bibeln och kristen tradition, och hur tolkar och 

lyfter feministteologer dessa? 

 Vilken betydelse har det för feministteologerna att Jesus var man? 
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2. Metod och material 

 

Nedan presenteras den metod jag har använt för denna uppsats, nämligen ett litteraturstudium 

som faller under den hermeneutiska metoden. Jag presenterar också några av de böcker som 

varit av extra tyngd för min framställning. 

 

2.1 Metod 

 

Denna uppsats är ett litteraturstudium över kristen feministisk teologi, och faller därmed 

under ramen för den hermeneutiska metoden. Ordet hermeneutik betyder ungefär 

tolkningslära, och under 1600- och 1700-talet tillämpades metoden på bibeltexter. Efter en tid 

började man dock tillämpa metoden även då man tolkade sekulära texter (Patel & Davidsson). 

Kärnan i hermeneutiken är insikten i att man genom språket kan skaffa sig kunskap om det 

genuint mänskliga. Detta innebär att hermeneutiken blir positivismens motsats, eftersom 

hermeneutikens anhängare accepterar att forskning inte kan vara helt objektiv. En forskare 

som tillämpar den hermeneutiska metoden anser det möjligt och viktigt att närma sig det 

objekt man studerar utifrån sin egen subjektiva förförståelse. Viktigt är också att påpeka att 

forskaren ”ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och helhet för att på 

detta sätt nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt” (Patel & Davidsson, 1998:26-

27). Det som brukar kallas den hermeneutiska spiralen är just denna pendling, som gör att 

helheten lever och utvecklas. Jag har tagit hjälp av metoden då jag har studerat avhandlingar 

och böcker som rör feministisk teologi och även den rent historiska delen av min uppsats. 

Man skulle också kunna kalla det för dokumentstudium, då täcks all form av litteratur in, 

böcker, tidsskrifter etc., och utöver detta även statistik och audiovisuellt material såsom film 

och ljudspår (Bryman, 2004). 

 

Jag valde att tillämpa ett systematiskt litteraturstudium som metod av flera skäl, det första är 

uppsatsens omfattning, det andra är den tidsbegränsning jag har. Alternativet till ett 

litteraturstudium, och en tanke jag hade från början, var att tillämpa intervju som metod och 

genom samtal med präster, blivande präster och feministteologer ta reda på deras syn på 

kristen teologi och etik, med fokus på frågan som rör just kvinnor och kvinnors delaktighet i 

kyrkan. Denna tanke lade jag snabbt åt sidan då jag insåg att jag inte skulle hinna med ett så 

omfattande studium med allt det innebär, såsom tid för att förbereda och genomföra intervjuer 
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och transkribering. Då jag började söka litteratur till uppsatsen upptäckte jag dessutom att det 

finns en väldig mängd böcker som behandlar det ämne jag valt, och då blev valet självklart. 

De problem jag ser med ett litteraturstudium, och som jag i början var rädd för att råka ut för, 

är först och främst att materialet skulle visa sig magert trots en stor kvantitet. Det andra är att 

en uppsats baserad på litteraturstudium lätt riskerar att bli ett tråkigt referat av bättre 

avhandlingar och böcker. Det förra har jag inte upplevt som ett problem, trots att många av 

böckerna hänvisar till samma källor. Det senare har jag försökt undvika genom att presentera 

mycket av materialet för sig självt, och då mycket kortfattat, för att i största möjliga mån 

skriva löpande i den del som hör hemma i min egen diskussion, det vill säga resultat och 

analys. 

 

2.2 Material 

 

Som det framgick i föregående del om metod upptäckte jag att det finns en vad som kändes 

oändlig mängd böcker och avhandlingar om det område jag har valt att fokusera på. Här har 

jag valt att presentera några av de publikationer som varit av extra tyngd för mitt studium av 

kristen feministisk teologi. De flesta böcker och avhandlingar som finns är skrivna av 

kvinnor, vilket kanske inte är helt oväntat, men jag har trots detta hittat en mycket användbar 

bok skriven av en man. 

 

2.2.1 Her Story – Women in Christian Tradition av Barbara J. MacHaffie (2006) 

Till den historiska framställningen av kvinnor i tidig kristendom har Barbara J. MacHaffies 

bok om kvinnor i den kristna traditionen varit till stor hjälp. Med start i den absolut tidigaste 

kyrkan, den som började gro direkt efter Jesu död, och som vi lär om genom evangelierna i 

Bibeln, går hon vidare till medeltidens kristna kvinnor, reformationens och Luthers 

förändringar, de religiösa kvinnorna i det unga Amerika, kvinnors roll i mission, 1800-talets 

förändringar och in i vår tids kyrkliga revolution. Hon lägger vikt vid att kvinnor från början 

troligtvis var i majoritet, på den tid då religionen fortfarande var ostrukturerad och informell, 

men efter hand har förpassats till periferin av de mäktiga kyrkofäderna, som samtliga var 

män. I boken visas att när kristendomen växte sig starkare och blev en maktfaktor i samhället 

intresserade sig män än mer för teologin. 
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2.2.2 Sofia – den vishet vi förkunnar av Ninna Edgardh Beckman (1996) 

Då jag sökte litteratur till denna uppsats kom jag över många böcker av Ninna Edgardh 

Beckman. Hon är docent i kyrkovetenskap med över trettio publikationer och ofta citerad i 

feministteologiska sammanhang. Utöver dessa har hon dessutom skrivit ett antal böcker, 

bland annat inom ramen för Svenska kyrkans forskningsråd, och jag hittade inte lika många 

publikationer av någon av de andra författarna jag i uppsatsen hänvisar till. Den bok av 

Edgardh Beckman som jag har använt mig mest av är utgiven av Svenska kyrkans 

forskningsråd, och berör de möjligheter som finns vad gäller att inkludera feminina uttryck i 

traditionen och gudstjänsterna. I boken visas hur Visheten, Sofia, nämns i både Gamla och 

Nya Testamentet, samt hur detta ger kvinnor och det kvinnliga en möjlighet att synliggöras i 

vår tid. Boken har av Per Beskow kritiserats på det katolska forumet Signum på Internet för 

att inte vara tillfredsställande som exegetisk och bibelteologisk utredning, på grund av sin 

feministiska prägel, men Beskow poängterar dock att boken är mycket välkommen. 

(http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=116)  

 

2.2.3 Gud Fader eller Gud Moder? av Manfred Hauke (1998) 

Haukes bok använde jag mig av delvis för att den är övergripande vad gäller den feministiska 

teologins mål och mening, och delvis för att den är skriven av en man. De flesta böcker jag 

funnit är skrivna av kvinnor, och därför tyckte jag att det var intressant att läsa även hur en 

man framställer feministisk teologi. Hauke lyfter i sin bok fram feministisk teologi från 

början, hur denna teologi förhåller sig till marxism och hur den skiljer sig från andra 

feministiska rörelser. Hauke ägnar mycket tid åt Mary Daly, en av de första och mest 

inflytelserika av feministteologerna, och hur rörelsen utvecklades under 1960-70 talen samt 

vilken påverkan Daly haft på andra feministteologer. I boken finns dessutom ett omfattande 

kapitel om Maria, Jesu moder, och detta var ytterst behjälpligt då jag bland annat funnit att 

feministteologerna är delade i frågan om Marias status. Några anser att hennes status och 

kulten kring henne är till kvinnors fördel, medan andra, bland dessa Daly, anser att Maria är 

en underordnad tjänarinna till Gud. 

 

2.2.4 Genusperspektiv på teologi av Anne-Louise Eriksson (2004) 

Hur går teologi, feminism och genus samman? Detta är vad Anne-Louise Eriksson behandlar i 

sin tunna bok, vilken var ytterst behjälplig som en första bok över vad feministisk teologi är. 

Dessutom visar Eriksson det kvinnliga perspektivet på bibel, språk, etik och kristologi, och 

hon gör det många gånger genom att lyfta fram kända feministteologer, såsom Elisabeth 

http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=116
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Schüssler Fiorenza och Rosemary Radford Ruether. Just i fråga om språket var den mycket 

användbar och tydlig. Då boken bara innehåller dryga femtio sidor är den väldigt kort, men 

koncis, och avslutningsvis ges värdefulla lästips utöver referenslistan som var mycket 

användbara. Trots sin korthet ger boken en väldigt tydlig och bred bild av feministteologin, 

om än den inte blir så djup som många andra täcker den in stora delar av vad feministteologi 

handlar om.  
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3. Kvinnor är också teologer 

 

Det kristna teologiska fältet är mer än bara män, vilket ända sedan slutet av 1800-talet har 

varit känt, om än det syns ha varit motarbetat av stora delar av den manliga kristna världen. 

För att kunna göra ett studium av en specifik del av den feministiska kristna teologin, vill jag 

som bakgrund börja med att kort beskriva vad feministteologi är, samt feministteologernas 

övergripande mål och mening. Detta gör jag i enlighet med frågorna som finns ställda i 

uppsatsens disposition: Vad är målet med feministisk kristen teologi? Varför behövs en 

feministisk kristen teologi? 

 

3.1 Vad är feministisk teologi? 

 

Inledningsvis vill jag hänvisa till Anne-Louise Eriksson som i Genusperspektiv på teologi 

(2004) pekar på att termen feministisk teologi är relativt ny och har funnits i kyrkligt och 

världsligt språk sedan 1960-talet, då feminismen i övrigt också slår igenom. Därmed inte sagt 

att samma typ av teologi, feministisk, inte har funnits tidigare. Eriksson påpekar att Elizabeth 

Cady Stanton redan 1898 gav ut The Woman’s Bible, i vilken en grupp kvinnor ger 

kommentarer till och kritiskt granskar olika bibeltexter. Denna publicering fick inte mycket 

uppmärksamhet då den utkom och Stanton benämnde inte sig själv feministteolog, men efteråt 

har feministteologer hänvisat till The Woman’s Bible och Elizabeth Cady Stanton som den 

första inom området feministisk teologi. Manfred Hauke skriver i Gud Fader eller Gud 

Moder? (1998) att det feministisk teologi kämpar för och emot är ungefär vad feminismen i 

övrigt kämpar för och emot, men de överför mönstret till det religiösa området istället för det 

samhälleliga. Liksom feminister utanför kyrkan kämpar mot mannens sociala ledarställning 

och överordning, kämpar feminister inom kyrkan mot samma sak inom kyrkan. 

 

En av Sveriges mest publicerade kvinnliga teologer, som jag nämner i min del om material, är 

Ninna Edgardh Beckman, vars skrifter och avhandlingar jag då valt att i stor utsträckning 

referera till i denna uppsats. I sin bok Sofia – den vishet vi förkunnar (1996), som 

publicerades av Svenska kyrkans forskningsråd, visar hon på vad feministteologin utgår ifrån, 

och därmed också på varför feministteologin existerar. Med följande fyra punkter gör hon 

detta tydligt: 
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 Traditionell kristen teologi är patriarkal. Den har skrivits av män och för män i en patriarkal 

kontext. 

 Traditionell teologi har negligerat kvinnor och kvinnors erfarenhet. 

 Den patriarkala teologin har fått skadliga konsekvenser för kvinnor. 

 Kvinnor måste börja formulera teologi utifrån kvinnors erfarenheter. (Edgardh Beckman, 1996 

:110) 

 

Genom dessa fyra punkter visar Edgardh Beckman vad feministteologi är och varför det finns 

ett behov av en feministisk kristen teologi. I stort sett samstämmig med Edgardh Beckman 

definierar Anne-Louise Eriksson, som feministteolog och tillika Svenska kyrkans 

forskningschef, feministteologin så. Hon skriver i Modern svensk teologi (1999 B): 

 

Feministisk teologi kan därmed definieras som ett försök att förstå kvinnors 

underordning i teologiska kontexter, och dess mål är att initiera förändring och utforma 

teologier som konstruerar kvinnligt och manligt kön som jämbördiga kategorier. 

(Eriksson, 1999:328) 

 

Dess mål är att uttrycka och förmedla teologier som inte upprätthåller mäns dominans 

och kvinnors underordning. (Eriksson, 1999:327) 

 

3.2 Varför en kristen feministisk teologi? 

 

Det har länge varit accepterat att Jesus i Afrika avbildas som svart, eller att Jesus i Asien 

avbildas med typiskt asiatiska drag, exempelvis vad gäller ögon och hudfärg. Men om och när 

konstnärer avbildar Jesus som kvinna blir resultatet ett flertal debatter om hur långt man får 

lov att gå, och arga röster menar att avbildningar av Jesus som kvinna är en förolämpning mot 

kristna. Om detta talar Anne-Louise Erikssons Genusperspektiv på teologi, och även boken 

Kvinnor talar om Jesus (1999 A). I den senare ges ett flertal exempel på hur Jesus genom 

historien har gestaltats som kvinna, bland annat då Edvina Sandys tavla ”Christa” visades i en 

kyrka i New York 1984. Det främsta argumentet för varför man inte får avbilda Jesus som 

kvinna är det historiska faktum att personen Jesus var man. Men om Jesus inte var kvinna var 

han heller inte svart eller asiat, han var en jude från mellanöstern. Detta exempel visar vilka 

utmaningarna den feministiska teologin står inför, och det visar också på varför den behövs. 

Det finns ett annat liknande exempel. Eriksson pekar på Rosemary Radford Ruether, en av 

världens främsta feministiska teologer, som menar att fattiga och svaga kan finna passager i 

bibeln och den kristna traditionen som ger tröst och hopp, bevis för att Gud står på deras sida, 

men att detsamma inte finns för kvinnor. 
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Ytterligare en anledning till varför feministisk teologi behövs är att det är det manliga som är 

normen inom kyrkan, och kvinnor som arbetar inom kyrkan, även i högt uppsatta positioner, 

blir många gånger motarbetade av medarbetare, Bibel eller samhälle. Ninna Edgardh 

Beckman belyser detta i sin av Svenska kyrkans forskningsråd utgivna Folkkyrka – i 

solidaritet med kvinnor? (1998). Hon ger ett tydligt språkligt exempel på den underordning 

som existerar inom Svenska kyrkan, nämligen det faktum att det finns präster och kvinnliga 

präster. Detta antyder att normen för en präst är att det ska vara en man, men att en kvinna kan 

göra någon form av tolkning av prästyrket. Samma sak gäller lekmännen, som inom Svenska 

kyrkan till stor del består av kvinnor, fortsätts benämnas som just lekmän. Kyrkan är, som vi 

tack vare Edgardh Beckman tydligt ser här, genomsyrad av ett maskulint språk, och för att 

råda bot mot detta behövs en feministisk syn på teologi, med ett språk som är inkluderande 

även för kvinnor. Av samma anledning som det finns behov av feminism på andra plan i vårt 

samhälle, behöver kyrkan förespråkare av jämlikhet och jämställdhet mellan män och 

kvinnor. Och precis som feminismen i övrigt har varit radikal och ifrågasatt är även den 

kyrkliga feminismen radikal och ifrågasatt. 

 

För att tydliggöra ännu mer vill jag hänvisa till Barbara J MacHaffie, författaren till Her Story 

(2006). Hon belyser att Vatikanen år 1976 meddelade att kvinnor inte kunde bli präster 

eftersom prästen under gudstjänsten har som uppdrag att representera Jesus, och denne var 

man. Under 1970-talet var den feministiska teologin relativt ung, och inte lika känd som idag. 

Men vad som är än mer intressant är att påven Johannes Paulus II år 1994 bekräftade 1976 års 

deklaration angående kvinnliga präster, och därmed inte tillät den katolska kyrkan att 

influeras av feminismen. Här menar jag att det är viktigt att komma ihåg att trots att Svenska 

kyrkan, och många andra kyrkor i västvärlden, kommit långt i sitt arbete för jämställdhet finns 

en lång väg kvar att gå innan hela den kristna världen är inkluderande för alla.  
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4. Kvinnors roll i kristendom 

 

För att kunna göra ett studium av feministisk kristen teologi krävs först att vi bekantar oss 

med kvinnors roll inom religionen sedan dess början. Detta för att förstå varför det idag 

behövs en feministisk syn på kristendom och teologi. För att förstå varför kvinnor har 

marginaliserats krävs att vi går tillbaka till det som ofta kallas den kristna urkyrkan och 

kyrkofäderna. Därefter beskriver jag mycket kort kvinnors roll inom kristendomen fram till 

1900-talet. De frågor som kapitlet avser att besvara är följande: Hur var könsrollerna 

uppdelade före kristendomens intåg? Vilken roll hade kvinnor i tidig kristendom, och hur har 

deras roll utvecklats över tid? 

 

4.1 I begynnelsen fanns kvinnor 

 

Den närmsta kretsen kring Jesus, de tolv lärjungarna, antas ha varit män. Men oavsett detta 

antagande menar vissa historiker att, efter Jesu död, i den tid som brukar kallas den tidiga 

kyrkans tid, var kvinnor i majoritet. Detta diskuterar MacHaffie i sin bok Her Story (2006), i 

vilken hon visar att forskare baserar detta antagande på texter från dåtida författare som 

kallade den nya rörelsen för kvinnors religion och gjorde lustiga anmärkningar på grund av 

denna kvinnodominans. Dessa historiker menar att den kvinnliga dominansen troligtvis 

berodde på att den tidiga kyrkan var flexibel och informellt organiserad. Ytterligare ett tecken, 

menar MacHaffie, på att kvinnor var tongivande i den tidiga kyrkan är Maria Magdalenas 

apostoliska roll, genom att hon är den som först ser och tilltalas av Jesus efter hans död. Detta 

är samma Maria som av kyrkofäderna några århundraden senare, utan något stöd i Bibeln, 

klassas som hora. Möjligtvis, eller kanske rättare troligtvis, för att förminska hennes 

inflytande i kyrkan. 

 

Vidare menar MacHaffie att trots att evangelierna talar om kvinnlig medverkan finns inga 

passager i Nya Testamentet där Jesus talar om jämlikhet eller jämställdhet mellan män och 

kvinnor. Men detta anser jag bör ses i sin historiska kontext och den syn på kvinnan som 

fanns då, bland annat att kvinnor hade en lägre status i samhället enbart på grund av sitt kön. 

Detsamma anser jag bör påpekas om Paulus brev, som utgör den stora delen av Nya 

Testamentet. Dessa har, enligt min mening, inte bara avsaknad av jämställdhet, utan Paulus 

förespråkar rakt ut kvinnors underordning och underlägsenhet mot män (se exempelvis 1 Kor. 
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14:34-35 och Ef. 5:22-24). Vad gäller just Paulus brev anser jag att det är viktigt att påpeka att 

misstankar länge funnits angående dess autenticitet, flertalet passager är motsägelsefulla och 

tonen är inte konsekvent. Nationalencyklopedin anger att det finns så kallade 

deuteropaulinska breven, dessa antas troligen vara skrivna av någon lärjunge till Paulus. Av 

de tretton brev som i Bibeln tillskrivs Paulus antas sex vara skrivna av någon annan, bland 

dessa Efesierbrevet, Kolosserbrevet och båda Timotheosbreven (www.ne.se). Icke desto 

mindre, får vi inte glömma, har dessa brev, med sina eventuella felaktigheter, normerats och 

kanoniserats av kyrkan och därmed lagt grunden till den kvinnosyn som kommit att dominera 

Europa och stora delar av det vi kallar västvärlden under lång tid. Vad jag här vill påpeka är 

att Paulus i sitt brev till församlingen i Galatien, vilket räknas som ett äkta paulusbrev, 

faktiskt nämner jämställdhet: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller 

kvinna. Alla är ni ett i Jesus Kristus” (Gal 3:28). Problemet blir att denna passage är ett 

undantag till regeln att kvinnor ska vara tysta, tiga och underordna sig mannen. Dessutom 

måste vi minnas att detta gäller kvinnors relation till Gud. Det är inte tal om en jämställd 

relation mellan man och kvinna. 

 

För att återgå till MacHaffie framhåller hon att det finns fragmentarisk information från 

grekiska inskriptioner och romerska fresker som nämner kvinnliga präster och döpare, men 

det finns enligt MacHaffie inget skriftligt material som bekräftar dessa inskriptioner och 

fresker. Från slutet av 100-talet finns däremot flera skrifter av teologer och pastorer som 

fördömer kvinnligt aktivt deltagande i, och förrättande av, gudstjänster och sammankomster. 

Strax därefter kommer direkta förbud mot kvinnliga präster, vilket jag anser tyder på att 

kvinnliga präster existerade. Om inte hade inget förbud mot dem krävts. MacHaffie visar även 

att under samma tid, 100-talet och framåt, började kyrkofäderna gå till Första Mosebok för att 

styrka sina påståenden om att kvinnan har orsakat synden i världen. I samband med detta 

började samma kyrkofäder tala om att kvinnors underlägsenhet är straffet för Evas synd. 

Några gick ännu längre och menade att kvinnors underlägsenhet börjar redan före syndafallet 

i Edens lustgård, då Eva är skapt efter Adam och för honom. 

 

4.2 Gör inte hedningarna likadant? (Matt 5:47) 

 

Situationen för kvinnor i Rom vid tiden för kristendomens första stapplande steg skiljer sig 

ganska markant från den syn på kvinnan och hennes plats som snart kom att dominera den 

http://www.ne.se/
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nya religionen. Detta fenomen diskuterar Sawyer i sin bok Women and religion in the first 

Christian centuries (1996), där hon framhåller att kvinnor i romerska samhällen hade en 

tydlig och viktig roll i hushållet, som inte sällan styrdes med järnhand av matronan, dvs. 

hustrun i huset. Det var kvinnans roll att se till att hushållet, med slavar och barn, fungerade 

väl. Hon var navet i den maskin som fick samhället att fungera, och ofta hade hon hand om 

hushållets ekonomi. Därmed inte sagt att romerska kvinnor åtnjöt frihet i den mening vi idag 

använder ordet frihet, men tack vare sina höga positioner i hemmet fick de indirekt makt i 

andra situationer. Runesson visar i Jesus och de första kristna (2006) att de romerska 

kvinnornas position berodde på deras samhällstillhörighet. Ogifta, fattiga kvinnor hade sällan 

något hushåll att sköta, och fick då heller inte den frihet och det beskydd som gifta rika 

kvinnor hade. Detsamma, menar Runesson, gäller i vilken sfär kvinnorna befann sig i, på 

offentlig, statlig nivå var inte kvinnor delaktiga. Intressant är att det hellenistiska samtida 

samhället inte fungerade på samma sätt, vilket då även gäller delar av romarriket, som runt 

kristendomens födelse influerades av hellnismen. Sawyer visar hur det hellenistiska riket 

präglades av en krassare kvinnosyn, vilket delvis berodde på filosofer som Aristoteles, som 

långt före Jesu födelse förklarade det manliga könet som normativt och det kvinnliga könet 

som defekt. 

 

4.3 1500 år av spridning och utveckling 

 

Efter Jesu död började så sakteligen religionen att spridas i det romerska riket. I Kristendomen 

– en historisk introduktion (2007), presenterar Einar Thomassen ett räkneexperiment som ska 

visa på antalet kristna under åren 40-350. Han hänvisar till religionssociologen Rodney Stark, 

som grundar sig på uppskattningar gjorda av specialister på området, samtidigt som ha 

beaktar vilka tendenser som finns när nya religiösa rörelser uppkommer i vår egen tid. Här 

utgår man ifrån att kristendomen år 40 hade ungefär 1000 anhängare och antar att den 

genomsnittliga tillväxten var 40 % per årtionde. Utifrån detta kan man därefter räkna ut 

ungefärligt hur många som antas ha konverterat till kristendomen under olika årtionden och 

århundraden. Stark fortsätter att diskutera omvändelseprocessen, också denna gång baserat på 

hur det ser ut i vår egen tid. Han menar att de flesta inte väljer en ny religion på intellektuella 

grunder, utan att det har mer med hur ens sociala krets ställer sig till det nya, exempelvis 

familj eller vänner. Med andra ord utnyttjar nya religioner ett nätverk som redan existerar, och 

utifrån detta menar Stark att kristendomen troligen utnyttjade de redan existerande judiska 
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nätverken (Thomassen, 2007). Thomassen gör därefter anmärkningen att en sådan 

händelseutveckling skulle kunna förklara varför Gamla Testamentet, med sina judiska inslag, 

förblev starkt inom kristendomen, men han poängterar också att detta är en spekulation och att 

det inte finns någon data som kan hjälpa oss att avgöra hur många av konvertiterna som var 

judar. 

 

I MacHaffie diskuterar ingående kvinnornas ställning och roll i spridningen av kristendomen. 

Hon menar i Her Story att en av anledningarna till att romerska kvinnor attraherades av den 

nya religionen var den nya synen på äktenskap och otrohet. Kristendomen jämställde 

nämligen mäns otrohet med kvinnors, den gav äktenskapet en helig status, något man inte 

kunde ta sig ur hur som helst. Detta gav kvinnor en ny form av säkerhet i äktenskapet, som 

annars var enkelt för romerska män att ta sig ur. Utöver detta som MacHaffie pekar på, menar 

Thomassen (2007) att något som troligtvis attraherade både män och kvinnor var den 

gemenskap som kristendomen erbjöd, den var intensiv och gav dessutom medlemmarna 

känslan av att vara en del av något högre. De viktigaste delarna av den kristna läran var, då 

som nu, omsorg och kärlek, något som kom till uttryck då någon var sjuk eller behövde annan 

hjälp. Vidare menar Thomassen att den kvinnodominans vi kan se fanns i den tidiga 

kristendomen är typisk för nya religiösa rörelser, även i vår tid. Kristendomen blev laglig i 

riket år 313 och år 385 blev religionen den enda tillåtna i riket i och med sin nya status som 

statsreligion. I och med detta förändras statistiken över antalet konvertiter dramatiskt, vilket 

kan tyckas självklart då religionen var den enda tillåtna. En egen spekulation är att detta är 

ytterligare en orsak till att kvinnor skymdes undan, de ”behövdes” inte längre för att sprida 

religionen. Då Romarriket föll var stora delar av Europa redan kristet, och det var i princip 

bara Norden som höll kvar vid sina gamla gudar och gudinnor. Dessa delar av kontinenten 

influerades av kristendomen under lång tid, mycket på grund av de handelsresor och 

vikingatåg som genomfördes under medeltiden. Vi kan se kristna spår i Sverige och Norge 

sedan 700-talet, och religionsskiftet skedde succesivt och relativt lugnt, vilket enligt 

Thomassen tyder på att asatron redan hade förlorat mycket av sitt inflytande på människor. 

Den fornnordiska religionen skiljde sig också en del mot kristendomen vad gäller kvinnans 

roll. Detta belyser Gro Steinsland i Fornnordisk religion (2007), där vi kan se att kvinnans 

roll påminner en del om den romerska kvinnans roll innan kristendomens intåg. Liksom de 

romerska kvinnorna var det de nordiska kvinnornas position som avgjorde deras ställning i 

samhället, och därmed kunde kvinnor ha en högre position än män. Nämnvärt är att 

Steinsland påpekar att kvinnor generellt stod lägre än män på statusstegen inom sitt eget 
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samhällsskikt. Kvinnogestalter spelade dock en stor roll för religionen, där gudinnorna många 

gånger hade viktiga funktioner, både i krig och till vardags. 

 

Rasmussen visar i Kristendomen – en historisk introduktion att det under medeltiden uppstod 

en ny form av livsstil som påverkade människor och öppnade nya vägar, inte minst för 

kvinnor, nämligen klosterlivet. Klosterverksamheten delades upp i olika ordnar, som kunde se 

mycket olika ut. Kärnan var dock tron på Jesus Kristus, och gemensamt för dessa ordnar var 

valet att leva i celibat för att komma närmare Gud. Denna nya institution i samhället gav vissa 

kvinnor en möjlighet att undgå äktenskap och barnafödande, för att istället ägna sig åt studier 

och bön. På så sätt lyckades de på ett nytt sätt skaffa sig en position i samhället som frångick 

den traditionella kvinnliga, som under medeltiden var undanskymd och kvinnor var oftast 

beroende av män ekonomiskt och rättsligt. Från 600-talet och framåt kan vi se tecken på att de 

första kvinnoklostren uppkommer, även om de förblev ovanliga fram till ca 1000-1100-talet. 

De flesta uppstod inom de redan etablerade ordnarna, där kvinnorna hade en egen del där de 

levde separat från männen, men oftast skedde mässorna tillsammans. Många av kvinnorna vi 

känner från medeltiden är just nunnor, vilka synliggjordes i sitt arbete inom religionen. 

Exempel på sådana kvinnor är Hildegard av Bingen, Birgitta av Vadstena och Katarina av 

Siena (Rasmussen, 2007). 

 

4.4 I en tid av förändring 

 

När så hela Europa var kristet, åtminstone på pappret, kom nästa fas i utvecklingen, och den 

kom med Luthers reformation. Denna förändrade situationen för Europas kristna kvinnor 

radikalt. Äktenskapet förlorade sin sakramentala status, vilket gjorde att det blev lättare för 

kvinnor att kräva skilsmässa, åtminstone i praktiken. MacHaffie visar i Her Story att detta inte 

var ett fenomen som blev frekvent, men att möjligheter för kvinnor öppnades upp. Ytterligare 

en institution som försvann med Luthers reformation var det kvinnliga klosterlivet och 

jungfrulivet. I Luthers kristna värld var kvinnan den goda hustrun som hade hand om barnens 

uppfostran och hade sin plats i hemmet. Därmed togs kvinnors enda möjlighet till högre 

profan och sekulär utbildning bort, också det enda sätt på vilket kvinnor kunde vara och verka 

på samma nivå som män, något som inte hjälpte kvinnor framåt. 
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Emancipationen kom först på det världsliga planet, med rösträtt och förändrad attityd mot 

kvinnor i allmänhet. Detta kunde göras först då attityden mot kyrkan och religion förändrats, 

något man kan säga började i och med Luthers krav på att alla skulle kunna läsa och tillägna 

sig Bibeln och dess innehåll. När det inte längre enbart var präster som hade tillgång till det 

gudomliga och heliga kunde också synen på kristendom förändras. Med detta menar jag att 

det är först då man har kunskap om något som man kan börja tolka det själv. Bibeln är på 

många sätt motstridig, och man formar sin åsikt beroende av vilka verser man läser, och hur 

man tolkar dessa. Vi ser alltså ibland annat genom MacHaffie att reformationen inte var 

entydigt bra eller dålig för kvinnor, förändring skedde på olika plan och därmed påverkades 

olika kvinnor på olika sätt. En fattig, outbildad kvinna antar vi fick en förbättrad situation, 

men en välutbildad nunnas liv förändrades i en negativ riktning då hon inte längre fick lov att 

fortsätta en självständig andlig utbildning i klostren. 

 

En av de absoluta brytningspunkterna i det vi kallar västvärlden, framförallt för att det syns så 

tydligt i historien, är första världskriget. MacHaffie pekar på att män plötsligt försvann från 

samtliga delar av samhället, inklusive kyrkan. Kvinnor övertog männens jobb i deras frånvaro 

och fortsatte att vistas i kyrkan. Trots att kvinnor blev synliggjorda på ett nytt sätt fortsattes 

det att höjas kritiska röster, även i kyrkor diskuterades kvinnors rättigheter och status. 

Elizabeth Cady Stanton, den tidigare nämnda författarinnan till The Woman’s Bible, var 

delaktig i den amerikanska suffragettrörelsen redan vid 1800-talets slut och då första 

världskriget bröt ut hade många redan följt hennes och andras exempel. I de mindre 

samfunden, såsom baptistkyrkan, metodistkyrkan och episkopalkyrkan, började kvinnor under 

1920-talet vara mer och mer aktiva inom kyrkan och dess organisation. I och med 

depressionen under 1930-talet försvagades kvinnors roll i samhället och kyrkan igen, men 

bara tillfälligt. De fick återigen ikläda sig rollen som både kvinna och man då andra 

världskriget bröt ut 1939. Denna gång var kriget än mer fullskaligt än tidigare. MacHaffie 

framhåller att den anglikanska kyrkan i Hong Kong, som då var i brittisk besittning, hade så 

stor brist på män att de prästvigde en kvinna. I Svenska kyrkan lagstadgades att kvinnor fick 

bli präster år 1958. 1994 stärktes kvinnors position genom att ingen kan prästvigas i Svenska 

kyrkan om man är kvinnoprästmotståndare, eller säger sig inte kunna arbeta med kvinnliga 

präster fullt ut, exempelvis om man anser att kvinnor inte får ge nattvarden. Innan detta år, 

1994, kunde man alltså prästvigas trots att man var motståndare till kvinnliga präster, och det 

finns förstås kvinnoprästmotståndare som vigdes före detta år. Av dessa har en del lämnat 

Svenska kyrkan, medan andra har ändrat åsikt. En del har kvar sina åsikter, men har trots detta 
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fortsatt att vara präster inom Svenska kyrkan, men det finns ingen samlad statistik över 

antalen (www.svenskakyrkan.se [b]).  

 

Vi ser alltså att den kvinnliga kampen för självständighet, mänskliga rättigheter och 

emancipation har varit lång. Trots att många kvinnor i det vi kallar västvärlden kommit långt 

finns fortfarande en lång väg att gå, inte minst inom de kyrkliga institutionerna, där gamla 

värderingar har, som vi sett, tenderat att följa med en längre tid än på det världsliga, sekulära, 

planet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svenskakyrkan.se/
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5. Språket är människans viktigaste vapen 

 

Ovan har beskrivits vad kristen feministisk teologi är och utgår ifrån, och jag har återgett 

teorin om att kvinnor från början var i majoritet i den tidiga kristendomen, men att de snabbt 

knuffades undan och osynliggjordes av mäktigare män. Detta kapitel, som behandlar syftets 

frågeställningar, handlar om språk och den språkliga problematik, men också de språkliga 

möjligheter, som finns för feministteologer. Jag kommer att belysa på vilket sätt kyrkan och 

den kristna traditionen har använt och utnyttjat språket i en patriarkal riktning, samt hur 

feministteologerna har arbetat och arbetar för att omtolka och omdefiniera det patriarkala 

språket och användandet av det. I det näst kommande kapitlet kommer slutdiskussionen som 

analyserar och knyter samman innehållet i den historiska ramen, den forskning som skett 

genom feministteologerna under 1900-talets senare del, samt mina egna synpunkter och 

slutsatser.   

 

5.1 Bibeln och det patriarkala språket 

 

I kristendomens heliga skrift omnämns Gud ofta som Fader, Konung och Herre, men sällan 

med de kvinnliga motsvarigheterna till dessa ord. Detta teologiska språk, som även finns inom 

islam och judendom, erbjuder alltså flertalet passager där det gudomliga liknas vid något 

maskulint, men detsamma gäller inte för kvinnor och det kvinnliga. Detta belyser Eriksson i 

Genusperspektiv på teologi (2004). Genomgående i Bibeln är dessutom förhållandet mellan 

Gud och folket beskrivet som ett förhållande mellan far och son. Redan här exkluderas alltså 

kvinnor och det kvinnliga genom att osynliggöras. Gud tilltalar sällan kvinnor, och ger dem 

inte lika hedervärda uppdrag han ger männen uppdrag. Hela den heliga skriften är uppbyggd 

med mannen i centrum, men detta har enligt Eriksson sin förklaring i att det är män som har 

sammanställt Bibeln. Det är män som har tolkat texter och avgjort vad som ska få vara med 

och vad som ska förkastas. De gånger då Gud nämns i samband med något kvinnligt är då 

hans kärlek till sitt folk liknas vid en moders kärlek till sitt barn, men att Gud är manlig är det 

ingen tvekan om (se exempelvis Jes. 49:15). 

 

Det finns i Bibeln, har jag själv upptäckt, delvis med hjälp av författarna den forskning jag 

använt mig av, flertalet passager som inte bara marginaliserar kvinnor inför Gud, eller 

osynliggör kvinnor, utan även förnedrar och förringar kvinnor, samt tar ifrån dem status och 
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rättigheter (se exempelvis 1 Mos 19:4-8, Syr 42:9-14, 1 Tim 2:11-14). Dessa bibelcitat, som 

bland annat innefattar gruppvåldtäkt mot kvinnor och kvinnors diverse dåliga egenskaper, 

såsom att hon är sin fars bekymmer, att hon besitter kvinnlig ondska etc., har hjälpt till att 

skapa den tradition av det manliga som sammanlänkat med status, makt och det goda, och det 

kvinnliga som sammanlänkat med svaghet, tystnad, underordning och det onda. Att detta står 

i Bibeln anser jag inte är konstigt eller upprörande, då vi måste se till vilken tid den är skriven 

i och av vem. Vi måste minnas att jämställdhet och feminism är moderna och nya uttryck. 

Nej, det alarmerande är att de fortfarande används för att legitimera och vidmakthålla en 2000 

år gammal syn på könsrollerna. 

 

Även om man bortser från Bibeln är stora delar av den kristna traditionen, uttryckt i andra 

dokument och liturgier, centrerad kring män och mäns erfarenhet. Undantaget är Mariakulten 

inom den katolska kyrkan. Men denna har förkastats av många feministteologer eftersom den 

enligt dem inte ger kvinnor några fördelar, utan snarare tvärt om. Manfred Hauke diskuterar i 

Gud Fader eller Gud Moder? (1998) de olika tolkningarna som finns angående Maria och 

kulten kring henne. Först och främst nämner Hauke en av de enskilt mest inflytelserika 

personerna inom hela det feministteologiska fältet, Mary Daly. Daly var en av de första 

teologer som starkt kritiserade Mariakulten, Maria är enbart Guds tjänarinna, underordnad sin 

egen son i försoningsverket. Vidare menar Daly att Marias höga position gör henne onåbar, 

och därmed blir hon ”inte någon äkta förebild för alla verkliga kvinnor. Kvinnobilden spaltas 

upp i den onda Eva, med vilken alla verkliga kvinnor likställs, och det omöjliga idealet av en 

jungfrulig gudsmoder som är fri från alla synder.” (Hauke, 1998:98) Dalys syn på Mariologin 

och kristendomen i stort har fått henne att lämna kyrkan, då hon anser att dess patriarkala 

kontext inte kan omtolkas. Hauke pekar även på Rosemary Radford Ruether ytterligare en 

teolog som har diskuterat Mariologin, men som genom en annorlunda tolkning av den, valt att 

stannat inom kyrkan. 

 

I en artikel, publicerad i Kvinnovetenskaplig tidsskrift 1989, behandlar Rosemary Radford 

Ruether Mariologin. Här hänvisar hon till kvinnors underordning som förstärks i 

Efesierbrevet, vilket vi ska minnas misstänks vara ett av de deuteropaulinska breven, där 

mäns och kvinnors olikheter beskrivs. Männen liknas vid kyrkan, vilket illustreras med 

följande rader ”Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud” (Ef 5:23). 

Influerad av psykologins teorier menar Ruether att hela den manliga eskatologin bygger på 

förnekelse av modern, och avvisande av sexualitet och fortplantning. Men detta sker enligt 



 

22 
 

Ruether, inte bara på grund av att kyrkan är pryd, utan det ligger på ett djupare plan. Hon 

finner att de som försöker fly undan sex och födelse försöker fly undan döden, för vilken 

kvinnor som Eva och modern görs ansvarig. Denna manliga eskatologi ”kombinerar manlig 

livmoderavund med livmoderförnekelse” (Ruether, 1989:5). Detta bör ställas i relation till den 

av Freud myntade fasen i flickors liv: penisavund. Detta uppstår då flickor upptäcker att de 

saknar penis, och därmed en viktig förbindelse till kvinnor, och framförallt modern. Flera 

forum på nätet, såsom bloggar och feministiska hemsidor (se exempelvis 

http://www.fria.nu/artikel/75025) diskuterar även livmoderavund, vilket skulle vara pojkars 

och mäns motsvarighet till penisavund. De saknar förmågan att skapa liv och låta det växa i 

sin egen kropp och upplever på grund av detta mindervärdeskomplex. Ruether knyter detta till 

Mariologin genom att nämna att det finns en tidig kristen symbol, Alla kristnas mor, som 

utvecklats som antisexuell och antimatriarkal, och där den manliga andliga makten står över 

befruktning och havandeskap. Därmed, menar Ruether, blir det kvinnliga köttsliga förnekat, 

och det manliga knyts tydligare till befruktning, vilket då spelar en viktigare roll än det 

kvinnliga och modern. 

 

För att ytterligare illustrera den manliga traditionen kan nämnas att det långt in på 1900-talet 

var otänkbart och omöjligt för kvinnor att utbilda sig och vigas till präster, ja, omöjligt att 

över huvud taget studera teologi på andra ställen än i hemmet. Vidare är det i den kristna 

traditionen, om än denna inte tillämpas officiellt i Svenska kyrkan idag, kvinnan som anklagas 

för att vara orsaken till synden i världen, genom att det var Eva som åt av kunskapens träd och 

därefter gav äpplet till Adam. Denna föreställning, visar Rosemary Radford Ruether i sin bok 

Sexism and God-talk (1983), är dock inte enbart kristen. Redan i grekisk mytologi var det en 

kvinna, Pandora, som var orsak till att synd och övriga hemskheter kom till världen, som 

tidigare varit harmonisk och paradisisk. En intressant aspekt som lyfts fram just angående 

syndafallet, som svar på att kyrkofäderna menade att det var Eva som trotsade Gud och lurade 

Adam att äta av äpplet, är de teologer som ifrågasätter om det faktiskt var Evas fel. MacHaffie 

visar i Her Story att teologer med denna åsikt argumenterar på följande sätt: Om Eva är 

orsaken till syndafallet och faktiskt lurade Adam att äta av äpplet, borde det istället vara 

Adam som är underlägsen, eftersom han kunde bli lurad av kvinnan. Och om det är så att Eva 

faktiskt är underlägsen Adam och så okunnig som hon av vissa framställs, då kan hon inte 

hållas som ansvarig för att ha ätit av äpplet. Här kan nämnas att Tomas av Aquino på 1200-

talet var en av dem som menade att kvinnan är skapt efter mannen och med lägre intellekt. 

Eva förstår helt enkelt inte bättre eftersom hon är kvinna, och Adam borde i det fallet ha hållit 

http://www.fria.nu/artikel/75025
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bättre koll på henne, och han borde definitivt inte ha ätit av äpplet som han, eftersom han är 

man, borde förstå bättre än att äta av. Denna teologiska argumentation visar på hur man kan 

kringgå den patriarkala tradition som säger att Eva är ondskan personifierad och underlägsen 

Adam för att hon åt av äpplet och bjöd Adam att äta av detsamma. Den visar att det är möjligt 

att tolka syndafallet annorlunda än det sätt på vilket kyrkofäderna gjorde. Det är viktigt i detta 

sammanhang eftersom kyrkofädernas tolkning fick katastrofala följder för kvinnor då Eva 

likställdes med djävulen, och många kvinnor likställdes med Eva. 

 

5.2 Ett språk för alla 

 

En viktig del inom feministteologin blir, på grund av den bild Bibeln och den kristna 

traditionen förmedlar samt det patriarkala språk som används, att försöka skapa ett språk som 

inkluderar både manliga och kvinnliga erfarenheter. Detta blir i fallet med Bibeln 

problematiskt, eftersom den är kanoniserad och svårligen ändras. Men trots detta görs 

adekvata försök. Till detta återkommer jag under nästa rubrik; Mina gåvor är bättre än finaste 

guld. Även i den kristna traditionen finns hopp. 

 

Det finns feministteologer och feministiska präster som helt sonika bytt ut Gud Fader mot 

Gud Moder, och tilltalar Gud som henne. Andra väljer att kalla Gud för både Fader och 

Moder. Marga Bührig diskuterar just detta fenomen i sin bok Den osynliga kvinnan och Gud 

Fader (1995). Hon ifrågasätter om omnämnandet av Gud som Moder egentligen förändrar 

något. 

 

För egen del undrar jag om det går tillräckligt långt, om det över huvud taget är mig till 

någon hjälp. Vill jag verkligen se Modern bredvid Fadern? /…/ Löser det verkligen 

något av mina verkliga problem? (Bührig, 1995:66) 

 

Många feministteologer håller med Marga Bührig, och menar att det inte främjar kvinnor att 

kalla Gud Moder eller ge Gud ”kvinnliga” sidor. De menar att genom att ge Gud attribut som 

historiskt och socialt anses vara kvinnliga ger man bara en manlig gud ytterligare positiva 

egenskaper och riskerar därmed att göra dessa egenskaper manliga hos den manliga guden. 

Detta fenomen, att kalla Gud för både Fader och Moder, sker allt som oftast under så kallade 

kvinnogudstjänster, som har till syfte att lyfta fram just det kvinnliga och feminina. Detta 

återkommer i kapitlet om Sofia längre fram i uppsatsen. Jag tycker att det är viktigt att påpeka 

att jag inte tror att det gör någon skillnad för kristna över hela världen att den enskilda prästen 
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byta pronomen på Gud, men däremot tror jag att det spelar stor roll för den enskilda 

församlingen, och att det kan hjälpa till att starta en välbehövlig attitydförändring. Jag menar 

inte att det uteslutande skulle vara positiva reaktioner, det är mycket troligt att reaktionerna 

skulle bli negativa, men det skulle troligtvis starta en diskussion som jag ser som välkommen. 

 

Eriksson menar i Genusperspektiv på teologi (2004) att många av de teologer som håller med 

Bührig i kritiken av att använda Moder eller feminina uttryck, istället framhåller att man bör 

använda helt könsneutrala ord och ett avkönat språk. Alltså använder man varken Fader eller 

Moder, och inte heller några feminina motsvarigheter till Konung, Härskare eller Domare. 

Istället används helt enkelt Gud, och bildspråket kring Gud är varken maskulint eller feminint. 

Vidare ger Eriksson exempel på ord som används, vilka kan vara ljuset, källan eller också 

omtalandet av Gud som den levande. Detta anser Eriksson inte säger särskilt mycket om Guds 

väsen, det lägger i stället fokus på Guds funktioner. I detta sammanhang omtalas Jesus inte 

som Guds son utan som Guds barn. Teologiskt är det också möjligt att försvara det 

könsneutrala språket eftersom Gud inte antas vara en person, och därmed inte har något kön. 

Kritik har riktats mot detta sätt att närma sig Gud, och Eriksson menar att det blir teologiskt 

problem eftersom det avpersonifierar och skapar en distans till Gud, vilket inte alltid är 

förenlig med den personliga Gud vi lär känna i Bibeln. 

 

En feministteolog som sedan 1980-talet fokuserat på att försöka inkludera kvinnor i den 

bibliska traditionen är Elizabeth Schüssler Fiorenza. I Genusperspektiv på teologi diskuterar 

Anne-Louise Eriksson Fiorenzas tankar om tolkningsmönster. Schüssler Fiorenza menar att 

man måste använda en tolkningsstrategi som utgår från att det maskulina språket i bibeln 

alltid är inkluderande för kvinnor om inte särskilda skäl finns för att anta motsatsen. Hon 

menar också att bildspråket i bibeln är ”ett uttryck för sin tids konventionella förståelse av 

manligt och kvinnligt, och kan inte göras förpliktigande idag” (Eriksson, 2004:27). Många har 

enligt Eriksson hävdat att Schüssler Fiorenza lever i en drömvärld, eftersom hon tror att detta 

hjälper eller gör något skillnad. Vissa har gått så långt som till att anklaga henne för 

historieförfalskning. Det främsta argumentet är att man inte bör förneka eller gömma undan 

att bibelhistorierna är patriarkala, och att efterhandskonstruktioner inte förändrar detta faktum. 
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5.3 Mina gåvor är bättre än finaste guld (Visheten talar i Ords 8:19) 

 

Många feministteologer upplever kristendomen som problematisk eftersom de inte kan skapa 

nya bilder hur som helst. Det måste gå att förena de feministiskt inspirerade bilderna med 

Bibelns och den kristna traditionens bilder. För många feministteologer finns en öppning i 

språket om treenigheten. Fadern och Sonen går inte att råda bot på, men det finns möjligheter 

i begreppet den Heliga Anden. I Kan vi tro på Gud Fader? (1992), utgiven av Svenska 

kyrkans forskningsråd, återger Hanna Stenström en kommentar av Lars Thunberg angående 

att omnämna Anden som Hon. Thunberg menar att det finns en tradition inom ortodox 

kristendom att identifiera Anden med Visheten, vilket lett till att det funnits tendenser till att 

tala om Anden som kvinnlig, eftersom Visheten på grekiska heter Sophia och därmed har 

feminin genusform. Med detta sagt vill jag poängtera att ordet sophia inte används då man 

omtalar den Heliga Anden i treenigheten. Det Stenström belyser genom att återge Thunberg är 

att det finns många möjligheter för feministteologer kring just Anden och att det finns en 

koppling till Visheten. Vidare belyser Thunberg, enligt Stenström, att Anden har olika 

grammatiska genus på kristendomens tre grundläggande språk; nämligen hebreiskans 

femininum, grekiskans neutrum och latinets maskulinum. Sammantaget kan man hävda att 

Anden är könsneutral, men det vore inte fel att benämna Anden i feminina ordalag. Tack vare 

att ordet är könsneutralt menar Thunberg att det är fullt legitimt, även teologiskt, att hänvisa 

till Anden som Hon. Men detta väcker stor debatt, och ingenstans är det idag en självklarhet 

att benämna Anden som feminin. Dessutom påpekar Thunberg att det inte per automatik höjer 

kvinnors status att tala om Anden som feminin, men att det kan vara ett första steg i att 

utmana de traditionella mönstren som finns inom kyrkan (Stenström, 1992).  

 

I Sofia – den vishet vi förkunnar påpekar Ninna Edgardh Beckman att en avgörande del för 

den kristna historien är det faktum att den tidiga kyrkan och kyrkofäderna valde det maskulina 

grekiska ordet Logos, som betyder Ordet, framför det feminina grekiska Sophia, som betyder 

Vishet, för att uttrycka det som var gudomligt. Detta trots att det i judisk tradition redan 

tidigare fanns en väl förankrad föreställning om Sophia som Guds vishet. I Gamla 

Testamentet finns den så kallade vishetslitteraturen, som består av Ordspråksboken, Job, 

Predikaren och delar av Apokryferna, främst Salomos Vishet och Jesus Syraks Vishet, men 

ibland även Baruk. Ordspråksboken är enligt Edgardh Beckman den som tydligast framställer 

Visheten i direkta ordalag som feminin och där Visheten omtalas som ”hon”. I kapitel 8 talar 
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Visheten själv om begynnelsen: ”Herren skapade mig som det första, som begynnelsen av sitt 

verk, för länge sedan. I urtiden formades jag, i begynnelsen, innan jorden fanns. Innan djupet 

blev till föddes jag…” (Ords 8:22-24). Dessa rader är tydliga med att det första som skapades 

var Visheten, en kvinnogestalt med vilken Gud lade grunden för allt annat. Detta tydliggörs i 

kapitel 3:19: ”Med vishet lade Herren jordens grund”, och utöver detta är Visheten vital för 

den troende, i kapitel 4:6-7: ”Överge inte visheten, hon skall bevara dig, älska henne, hon 

skall skydda dig. Visheten är viktigast, förvärva vishet, ge allt du äger för att förvärva insikt.” 

(Ords 4:6-7) 

 

Trots att ovanstående citat från Ordspråksboken inte är det som oftast hörs från prästers håll 

levde alltså en Sofiatradition vidare inom den kristna tron. Idag finns flera böcker och 

avhandlingar skrivna om just Sofia. Bland annat finns det i vissa kretsar en tanke om att Jesus 

kom som Sofias sändebud, och därför kallas han Jesus Sofia. Anne-Louise Eriksson 

diskuterar i Kvinnor talar om Jesus möjligheterna och svårigheterna med att tala om Jesus 

Sofia istället för Jesus Kristus. Hon menar att det kan vara problematiskt och förvirrande, men 

pekar också på att det inte borde vara mer förvirrande än det faktum att den kristna världen i 

snart 2000 år har talat om Jesus som ibland människa, ibland gudomlig. 

 

Ett arv från Sofiatraditionen är de mässor som hålls i hennes namn. Den första Sofiamässan i 

Sverige hölls för mer än tio år sedan, i Sofia kyrka i Stockholm, och har sedan dess 

återkommit med jämna mellanrum. Från början, menar Edgardh Beckman, var intresset inte 

överdrivet stort för dessa mässor, men successivt har intresset ökat. Tanken bakom mässorna 

kom av att Kvinnor i Svenska kyrkans stiftsorganisation i Stockholms stift (KVISST) ansåg 

att det fanns ett behov av gudstjänster som tar sin utgångspunkt helt och hållet ur kvinnligt 

perspektiv. Om detta kan man läsa mycket på Svenska kyrkans hemsida, där man också kan 

läsa att syftet med gudstjänsterna är att kvinnor under dessa mässor lyfter de bibeltexter som 

talar om Sofia, och utifrån dessa byggs en gudstjänst som innehåller folkligt inspirerade 

danser och övrig delaktighet för de som är närvarande, såsom sånger och växelläsning 

(www.svenskakyrkan.se [a]). 

 

5.4 Kan en man frälsa kvinnor? 

 

Ytterligare ett av de problem som feministteologerna kämpar med är det faktum att Jesus var 

man. Eftersom detta påtalas ofta, och eftersom det dessutom har använts som orsak till varför 

http://www.svenskakyrkan.se/
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kvinnor inom katolsk kristendom inte kan vigas till präster, blir det vitalt för 

feministteologerna. I sin bok Sofia – den vishet vi förkunnar, citerar Ninna Edgardh Beckman 

feministteologen Maryanne Stevens då denna säger: ”Om kvinnor inte kan representera 

Kristus, på vilket sätt kan Kristus representera kvinnor?” (Edgardh Beckman, 1996:110). För 

att ge ytterligare ett exempel vill jag hänvisa till Haukes Gud Fader eller Gud Moder? som 

återger Mary Daly då hon menar att ”Tanken att Gud en enda gång blivit människa i en mans 

gestalt – gudamänniskan i den heliga treenigheten – är i sin kärna sexistisk och öppnar dörren 

för förtrycket” (Hauke, 1998:85). Vidare menar hon att eftersom Kristus är en manlig symbol 

utesluts kvinnan på basis av detta, och det finns heller inget annat av Jesu fysiska drag som 

blivit så viktiga som hans manlighet, få, för att inte säga ingen, påpekar med lika stor 

inlevelse att Jesus var ung eller semit. 

 

Frågan om Jesus som man har delat den kristna feministteologiska världen. Det finns de 

teologer som kommit fram till att Jesu manlighet har missbrukats och felaktigt legitimerat 

kvinnlig underordning, och därmed lämnat kyrkan och kristendomen. Andra försöker finna 

sätt att kringgå Jesu kön bland annat genom att fokusera på bibelcitatet ”nu är ingen längre 

jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus” (Gal 3:28). I detta 

brev från Paulus till församlingarna i Galatien finner många feministteologer det slutliga 

beviset för att människor i Kristus är lika, och därmed spelar det ingen roll att Jesus var man, 

åtminstone inte för deras frälsning. 

 

Jesu kön är också något som kyrkan länge brottats med och haft problem med, vilket Marga 

Bührig diskuterar. Det har å ena dragits en slöja över Jesu manlighet, vilket många anser har 

med rädsla för sexualiteten att göra. Att så mycket som att antyda att Jesus hade ett 

förhållande med Maria Magdalena väcker ilska och upprörda känslor. Men å andra sidan har 

det samtidigt varit viktigt att poängtera att Jesus var man, för att normera och stärka det 

manliga, och samtidigt förminska det kvinnliga och utestänga kvinnor, som vi sett är fallet 

med kvinnliga präster (Bührig, 1995). Det är också vanligt att poängtera att apostlarna och 

lärjungarna var män, för att visa vilka Jesus valde ut för att föra hans budskap vidare, och för 

att visa vem Jesus valde att ha nära sig. 
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6. Slutdiskussion 

 

Denna uppsats bygger på fyra ”bakgrundsfrågor” och lika många syftesfrågor. Nedan ska jag 

nu knyta samman dessa genom att sammanfatta och diskutera mina resultat. Jag gör så genom 

fyra huvudpunkter, som följer mina syftesfrågor i tur och ordning. 

 

6.1 Han är Gud 

 

Min första syftesfråga handlar om vilken karaktär det patriarkala språket i Bibeln och kristen 

tradition har. Som vi sett, i min bakgrund och i den första delen i det kapitel jag valt att kalla 

Språket är människans viktigaste vapen, har jag visat att det patriarkala kristna språket som 

finns i Bibeln och den kristna traditionen har skapats av män. Därför har det många gånger 

tolkats på så sätt att män och mäns intressen satts i främsta rummet. I Bibeln ges Gud manliga 

pronomen, såsom Herre, Fader och Konung, och det är män som får de hedervärda uppdragen 

av Gud. De flesta kvinnor som synliggörs i Bibeln framställs som goda hustrur, döttrar eller 

jungfrur, eller dess raka motsats, synderska, hora och trolös. Kvinnor är alltså en av två 

motpoler, god eller ond. Utöver detta är språket som berör kvinnor och det sätt på vilket 

kvinnor framställs sexistiskt, förnedrande och förnekande. Detta ser vi i exemplen jag givit 

om att kvinnor ska tiga, de får inte undervisa, de besitter ondska etc. Jag tycker inte att vi 

enbart ska klandra Bibeln för detta, den kvinnosyn som beskrivs är den kvinnosyn som fanns i 

praktiskt taget alla delar av världen vid den tidpunkten. Det jag anser att feministteologer gör 

rätt i att invända mot är att kristendomen har betonat och vidareutvecklat dessa åsikter och i 

vissa fall förvärrat dem. Dessutom har det patriarkala språket legitimerat kvinnors 

underordning i förhållande till män. Här anser jag även att tidsaspekten spelar en stor roll. Att 

män för 2000 år sedan gjorde så är i sin tidskontext inte konstigt, problemet är att Bibeln med 

sitt patriarkala språk används än idag för att underordna kvinnor i delar av världen. 

 

Många är de som menar att vi måste ta religionen för vad den är, acceptera att Bibeln är 

skriven för länge sedan och inte ta allting bokstavligt. Personligen är jag kluven till detta. 

Visst ska vi beakta att Bibeln är skriven för länge sedan och därmed inte lika aktuell för lika 

många människor som den var en gång i tiden, men problemet är ju, vill jag än en gång 

påpeka, att det fortfarande år 2011 finns de som går till de paulinska breven för att legitimera 

sina ställningstaganden, synpunkter och handlingar. Bibeln har länge varit inte bara en 
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inspirationskälla, utan även en normativ och legislativ källa. Under denna uppsats har jag 

studerat Bibeln flera gånger och, på grund av mitt ämne för uppsatsen, många gånger 

hänvisats till kvinnofientliga citat. Den kvinnosyn som beskrivs i Bibeln var kanske självklar 

för 2000 år sedan, men inte idag, därför blir det problematiskt när människor fortfarande 

hänvisar till denna för att legitimera den könsordning som finns i både samhälle och kyrka än 

idag. 

 

Det är framförallt två kvinnor som syns tydligt i Bibeln, den första är Eva, den andra är Maria, 

Jesu moder. Dessa två blir motpoler. Eva blir den onda, den som motsätter sig Gud och 

bringar synden till världen, och Maria blir hennes goda motsats, jungfruföderskan, Guds 

tjänarinna. Inom den katolska tron finns en omfattande kult kring Maria, som en del kristna 

feministteologer framhåller som en för kvinnor positiv tradition. Många, med Mary Daly i 

spetsen, anser dock att den goda Maria inte hjälper kvinnor utan sätter upp ett ouppnåeligt 

ideal. De menar att det borde finnas ett kvinnligt ideal någonstans mellan Eva och Maria, 

mellan det Onda och Goda, men detta står inte att finna i Bibeln. Hur detta ”mellanting” 

skulle se ut har jag inte funnit något konkret svar på. Som icke-konfessionell kristen, till detta 

kvinna, är jag mer än benägen att hålla med om att det borde finnas, och behövs, ett 

mellanting. I min mening är det viktigt att detta mellanting har både det goda och onda i sig, 

liksom de flesta människor bär både gott och ont i sig. 

 

Varför blev det då så här? Varför lyftes mannen och varför skymdes kvinnan? Som jag visade 

i den historiska framställningen av kvinnors roll i kristendomen genom åren finns en teori 

med starkt stöd om att kvinnor med stor sannolikhet var i majoritet av de som bildade den 

tidiga kyrkan. Då var kyrkan mer informell och flexibel, vilket ges som anledning till att 

kvinnor var fler än män. Vad som därefter skedde, vilket gjorde att männen ”tog över” är det 

ingen som vet med säkerhet men vi kan konstatera att så blev det. Om kvinnor tilltalades av 

och kunde verka inom den informella kyrkan, är det en rimlig tanke att männen tog över i och 

med att kyrkan blev mer organiserad och institutionell. En personlig spekulation är att män 

upptäckte en potential maktfaktor i den nya religionen, inte minst legitimeringsfaktorn och 

exklusiviteten i en enda gud. Just legitimeringsfaktorn, att Den Enda Guden vill ha det så, 

anser jag vara det enskilt viktigaste och mest missbrukade inom kristendomen. Som vi sett har 

män hänvisat till Bibeln och kvinnofientliga bibelcitat för att legitimera sin egen överordning 

och högre status. Detta har pågått genom historien, fram till relativt nyligen. Under 

reformationen degraderade Luther kvinnor genom att plocka bort klostermöjligheterna för 
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nunnor. Samtidigt stärkte reformationen kvinnors roll i en del avseenden, så vi kan inte säga 

att reformationen var enkom positiv eller negativ för kvinnors del. Det var först med 1900-

talets två världskrig som vi kan se en tydlig brytpunkt för kvinnor, både på det världsliga 

planet och inom kyrkan. Är det då enbart männens fel att kvinnor har underordnats genom 

tiderna? Jag svarar nekande, för trots att män har initierat det, är det kvinnor som har 

accepterat det, alla på samma grunder: Bibeln och Den Enda Gudens makt. Så nej, det är inte 

bara männens fel, kvinnor har spelat sin roll passivt, men detta anser inte jag försvarar och 

legitimerar det män har gjort. Det är som när ett barn blir slagen av sin förälder. Barnet säger 

kanske inte emot, men det försvarar och legitimerar inte förälderns agerande. 

 

6.2 Alla ska med 

 

Min andra syftesfråga berör feministteologerna, och det arbete de gör för att skapa ett 

inkluderande kristet språk även för kvinnor. Vi har sett att feministteologer provocerar och 

upprör, vilket inte gör den kristna feministiska rörelsen olik den feministiska rörelsen på 

världsligt plan, som också genom åren har provocerat och upprört. Till exempel har jag visat 

att det blivit högljudda protester vid de tillfällen då Jesus framställts som kvinna, och det har 

varit en lång och tuff resa för kvinnliga präster. Vi ska minnas att kvinnor för 100 år sedan 

inte hade rösträtt, idag tar vi det för givet och skakar på huvudet åt de länder som ännu inte 

har infört allmän och lika rösträtt. Det är alltså enkelt att som ung i dagens Sverige tycka att 

det är självklart att religionen ska följa med i utvecklingen. I Sverige finns ett forskningsråd 

som finansieras av Svenska kyrkan, som fokuserar mycket på just arbetet för jämställdhet 

inom kyrkan. Det är viktigt i detta sammanhang att minnas att Sverige är ett av världens mest 

jämställda länder, och att Sverige har kommit otroligt långt i arbetet för jämställdhet och allas 

lika värde, oavsett kön, etnicitet, ålder och så vidare. I Sverige prästvigs kvinnor och 

homosexuella får gifta sig i kyrkan, men i många andra länder är dessa företeelser otänkbara 

och även omöjliga, till och med förbjudna, att diskutera. 

 

Vi ser att feministteologer avbildar Jesus som kvinna, kanske ett av de mest kontroversiella 

uttrycken för kvinnlig medverkan i sin religion. Vi ser mässor i Vishetens, Sophias, namn som 

hyllar det kvinnliga i treenigheten och lyfter de texter som är positiva för kvinnor. Och kanske 

viktigast av allt: vi ser feministteologer skriva böcker och avhandlingar som möjliggör för oss 

alla att ta till oss de kvinnliga aspekterna av religion, som ger oss alla en chans att fundera och 
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reflektera kring kvinnors deltagande och vilka möjligheter och svårigheter som finns. 

Eftersom det inte finns två feministteologer som tycker samma om två saker ges även 

möjligheten att se att trots att dessa kvinnor hamnar i samma teologiska ”fack” finns stora 

skillnader inom detta ”fack”. Feministteologin är alltså inte en enhetlig rörelse, på samma sätt 

som feminismen i övrigt inte är en enhetlig rörelse. Det gör också att det blir lättare för fler 

människor att finna något att identifiera sig med, och fler människor, främst kvinnor men 

även män, kan finna tröst och hopp hos de olika feministteologerna och deras tolkningar. Det 

finns de feministteologer, som exempelvis Mary Daly, som inte kunnat finna tolkningar som 

möjliggör för dem att stanna kvar i kyrkan innan den har förändrats radikalt. Dessa, med Daly 

som det ständigt återkommande exemplet, har lämnat kyrkan, men inte nödvändigtvis sin tro. 

För många av dessa kvinnor, och även män, finns tron på Gud som både Moder och Fader, 

eller en Gud med både kvinnliga och manliga aspekter kvar, men de accepterar inte den 

institutionella kyrkan på grund av dess patriarkala uppbyggnad. Men det finns också de som, i 

likhet med Rosemary Radford Ruether, valt att tolka kristendomen, trots dess patriarkala 

språk och användandet av det manliga som norm, sådan att den är förenligt med deras tro på 

en Gud som både kvinnlig och manlig, och på så sätt stanna kvar inom kyrkan. Det finns 

även, som jag har presenterat, de som inte ser någon förändring för kvinnor i att kalla Gud för 

Moder istället för Fader. Deras främsta argument är att det måste till stånd en 

attitydförändring som inte har med Guds pronomen att göra, att ge Gud kvinnliga namn och 

aspekter anser de ger en manlig Gud ytterligare fördelar, men inga för kvinnor. Andra 

teologer kan vi se använder sig av ett helt könsneutralt bildspråk kring Gud. 

 

Dessa fenomen, att vilja inkludera kvinnor och basera religion även på kvinnors erfarenheter, 

är en relativt ny företeelse. Tendenserna har funnits sedan sent 1800-tal, med kvinnor som 

Elizabeth Cady Stanton i täten, och på 1970-talet kom en våg av kvinnliga teologer med Mary 

Daly i spetsen. Jag hänvisar i denna uppsats till Ninna Edgardh Beckman som konstaterar att 

traditionell kristen teologi är patriarkal, vilket har gjort att kvinnor har negligerats, vilket fått 

skadliga konsekvenser för kvinnor. Exempel på dessa skadliga konsekvenser är att kvinnor 

har undanskymts och degraderats till omyndiga medborgare. Edgardh Beckman konstaterar 

även att kvinnor måste formulera teologi utifrån kvinnors erfarenhet. Det är precis detta vi ser 

att feministteologer gör, genom att bland annat lyfta passager i Bibeln som berör det 

kvinnliga. Detsamma gäller när feministteologerna påpekar och visar att kvinnor har 

negligerats, genom att lyfta detta och skapa diskussion kommer den kvinnliga erfarenheten av 

att vara förpassade till periferin fram. 
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6.3 Var finns Hon? 

 

Som jag har nämnt tidigare finns väldigt få synliggjorda kvinnor i Bibeln och kristen tradition, 

och min tredje syftesfråga berörde just detta. Var finner vi feminina uttryck i Bibeln och den 

kristna traditionen? Trots att de inte syns lika ofta som männen finns en del kvinnogestalter 

som feministteologer lyft fram på senare år. En av dessa är Visheten, på grekiska Sophia, vars 

kvinnlighet är tydlig i Ordspråksboken. Angående föreställningen om Visheten som kvinnlig 

finns en hel del att säga. Vishetens femininitet har på ett häpnadsväckande sätt ”glömts bort”, 

eller kanske rättare ”gömts bort”, av kyrkan, utan att för den sakens skull försvinna från 

människors medvetande. Som jag har presenterat omnämns Visheten i Ordspråksboken som 

det första Gud skapar, och att allt därefter byggs på henne, Visheten. Ifrågasättandet blir här i 

form av att det är meningslöst att försöka dra några slutsatser ur någots grammatiska genus. 

Till viss del vill jag hålla med, språk och genus är konstruktioner, och någots grammatiska 

genus är många gånger en slump. Därmed inte sagt att olika grammatiska genus ska ignoreras, 

tvärt om: det har många gånger i religionens värld utnyttjats och utvecklats i en riktning som 

förminskar eller knuffar undan kvinnor. Med detta sagt vill jag också påpeka att en förändring 

aldrig kommer till stånd utan att problemet diskuteras, vilket är vad feministteologer gör då de 

”överanalyserar” grammatikens vikt, såsom är fallet med Visheten, Sophia. 

 

I samband med detta nämns även Anden, som på hebreiska har feminin genusform. Detta 

innebär inte per definition att Anden är kvinnlig, men det är teologiskt sett inte fel att hävda 

att Anden är kvinnlig. I teorin, ska tilläggas. Det har, som jag belyst, många gånger blivit 

hetsiga diskussioner då det kvinnliga lyfts, i treenigheten och i andra kristna sammanhang. 

Ytterligare en viktig del i detta är att det inte heller automatiskt ger kvinnor högre status att 

omtala Anden som kvinnlig. Här anser jag dock att detta försök, liksom många andra, kan 

leda till en välbehövlig attitydförändring. Jag vill också påpeka att det här är ett exempel på 

kvinnlig erfarenhet, som jag talade om tidigare, som feministteologerna inkluderar och 

baserar sin teologi på. Att omtala Anden som kvinnlig innebär alltså att Gud ges en kvinnlig 

aspekt, men detta ska vi minnas är något som en del feministteologer ställer sig negativa till. 

Bland andra Marga Bührig, som jag hänvisat till tidigare, anser att det bara ger den manliga 

Guden ytterligare en positiv egenskap, som därmed riskerar att sammanlänkas med det 
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manliga. Därmed förlorar det kvinnliga ytterligare en egenskap, som överförs på manlighet 

istället. Här ser vi alltså än en gång att feministteologin inte är en enhetlig rörelse. 

 

Detta att lyfta det kvinnliga görs i Sverige genom Sofiamässor, helt enkelt mässor i den 

kvinnliga Vishetens namn. Dessa gör det möjligt för kristna, det är av naturliga skäl främst 

kvinnor som deltar i mässorna, att lyfta de kvinnliga erfarenheter som finns inom religionen. 

Detta är viktigt för feministteologin som helhet, eftersom ett av målen är att finna just 

kvinnlig erfarenhet. Genom detta kan vi knyta an till det citat av Anne-Louise Eriksson som 

jag gav i ett av de tidiga kapitlen i denna uppsats, där hon menar att feministteologins mål är 

att uttrycka och förmedla teologier som inte upprätthåller mäns dominans och kvinnors 

underordning. Genom att lyfta det kvinnliga och kvinnlig erfarenhet bryts just den manliga 

dominansen i exempelvis gudstjänsten.  

 

6.4 Den manliga mannen bland manliga män 

 

Den fjärde och sista av mina syftesfrågor gällde Jesu manlighet, och vikten av det faktum att 

Jesus var man. Det var en av de frågor jag fann mest intressant då jag arbetat med denna 

uppsats. För att än en gång citera Maryann Stevens: ”Om kvinnor inte kan representera 

Kristus, på vilket sätt kan Kristus representera kvinnor?” Denna fråga blir central, eftersom 

svaret avgör din tro. Att svara nekande, att Kristus inte kan representera kvinnor, innebär på 

samma gång att förneka Kristus, och därmed förneka sin tro. Men betyder då ett jakande svar, 

att Kristus kan frälsa kvinnor, att man accepterar att kvinnor inte kan representera Kristus? 

För det är inte Jesus ord att kvinnor inte får bli präster, detta förordas av män efter Jesu död. 

Därefter är det år av manlig makt som har upprätthållit denna tradition som kan spåras tillbaka 

till Paulus. Som vi också sett har feministteologer, och andra kvinnor, valt egna vägar och 

gjort individuella val, några har stannat i den traditionella kyrkan, andra har lämnat 

institutionen. 

 

Feministteologer trycker också på att det är sexistiskt att den manliga guden blivit till 

människa i en man, och att detta faktum, det alltigenom maskulina och manliga, öppnar för ett 

förtryck mot kvinnor. Återigen vill jag påpeka att detta beror på att det är män som har tolkat 

en historia som har skrivits av män. Därigenom har det patriarkala lyckats skymma det 

feminina. Ytterligare ett viktigt påpekande är att det inom kristendomen ständigt skiljs mellan 



 

34 
 

världsliga och himmelska relationer. I ett av paulusbreven, det till församlingen i Galatien, 

som jag har citerat står det att ingen är man eller kvinna, alla är ett i Kristus. Om detta kan 

mycket sägas. För det första rör detta den gudomliga relationen, inte den världsliga. För det 

andra har då inte detta citat fått lika mycket tyngd som många andra, exempelvis om kvinnors 

underordning.  

 

En intressant aspekt just vad gäller Jesus, som ju är den viktigaste personen inom 

kristendomen, den person kristendomen är beroende av, är det att han var okonventionell för 

sin tid, och bröt mot rådande normer. Detta gör att det blir extra intressant att ställa sig frågan 

varför kyrkan idag inte tar efter Jesus innovativa exempel, utan på många håll i världen är 

bakåtsträvande. Personligen tror jag att om Jesus levt idag hade han varit för både kvinnliga 

präster och allas rätt att älska vem de vill. 

 

Idag har den feministiska teologin kommit lång väg, om än det är en lång väg kvar till fullt 

aktivt deltagande. I Sverige och många andra länder, främst de protestantiska i västvärlden, 

har arbetet för jämställdhet kommit långt, men liksom den kristna världen är mer än bara män, 

måste vi minnas att den kristna världen inte bara är Sverige och den protestantiska 

västvärlden. I länder som Polen och Irland finns fortfarande inte fri abort, eftersom deras 

ledares katolska tro förbjuder det. I många andra länder är det fortfarande inte accepterat i 

praktiken att föda barn ogift, och som jag har visat i denna uppsats är det fortfarande 

kontroversiellt för kvinnor att kräva plats och utrymme i kyrkor, även i Sverige. Vi talar inte 

om ett problem likt att barn i många länder svälter, det behövs inte bistånd och pengar för att 

lösa problemet. Det krävs ”bara” en attitydförändring, som ibland tycks lika avlägsen som att 

utrota svälten i världen. 
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