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Abstrakt 

Detta är en uppsats som bland annat försöker ge förslag på hur man kan skapa ett jämlikt 

gudstjänstspråk som inte legitimerar mäns överordning och kvinnors underordning. För i da-

gens gudstjänst talar man om Gud och Jesus/ Kristus men manliga ord som utesluter att Gud 

också har en kvinnlig sida. Trots att det står i bibeln att Gud skapade mannen och kvinnan till 

sin avbild. I den här uppsatsen har jag med hjälp av den hermeneutiska metoden försökt be-

svara frågan; Är jämlikhet något för Svenska Kyrkan? 

 

Jag har valt att skriva uppsatsen ur ett feministteologiskt perspektiv eftersom denna, i likhet 

med den hermeneutiska metoden, utgår från erfarenheter. Eftersom det är i gudstjänstspråket 

som svenska kyrkans tro kommer till uttryck i tal och handling har jag valt att avgränsa mig 

till detta område. Uppsatsens främsta utgångspunkt är att i kristendomen finns det en jämlik-

hetstanke. Denna grundar sig på att Gud är både man och kvinna och att inkarnationens poäng 

är att Jesus blev människa och inte man. Uppsatsens källor består av relevant litteratur, Inter-

net publiceringar och intervjuer med tre präster. 

 

Med hjälp av allt detta har jag kommit fram till att jämlikhet kan vara något för Svenska Kyr-

kan om de är villiga att släppa in kvinnlighet och möjligheten för kvinnor att känna igen sig i 

Gud och Jesus/ Kristus. 
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1. Inledning 

Förra året var det fyrtio år sedan som de första kvinnliga prästerna vigdes inom Svenska Kyr-

kan. Inför detta jubileum, som skedde på palmsöndagen, skickade ärkebiskopen KG Hammar 

ut ett pressmeddelande. I detta skrev han: Kvinnor har berikat Svenska Kyrkan genom sina 

erfarenheter i prästämbetet. Jag är också övertygad att detta kommer att öka ytterligare och 

fördjupas i framtiden. Denna uppsats handlar bland annat om hur kvinnors erfarenheter kan 

bidra till att skapa ett jämlikt gudstjänstspråk som förverkligar att Gud skapade mannen och 

kvinnan till sin avbild. 

 

1.1 Varför skriver jag denna uppsats? 

Förmodligen är det många kvinnor före mig som suttit i kyrkan och känt sig exkluderad av det 

manliga språket. Kanske har de liksom jag provat att byta ut alla de manliga orden och meta-

forerna till kvinnliga och på så sätt fått en annan bild av Gud. För när man gör detta inser man 

hur manlig Gud och gudstjänstspråket är. Detta till trots att det i början av bibeln står att Gud 

skapade mannen och kvinnan till sin avbild. Jag skriver denna uppsats för att jag gång på gång 

har suttit i kyrkan och känt mig exkluderad av det mansdominerade språket. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Jag har givetvis för avsikt att med denna uppsats försöka besvara min huvudfrågeställning: Är 

jämlikhet något för Svenska Kyrkan? Jag vill också med uppsatsen ge förslag på vad man kan 

göra för att skapa ett jämlikt gudstjänst språk som inte exkluderar kvinnor. Kan inklusivt 

språk vara lösningen? Eller finns det andra möjligheter? Dessutom finns det förutsättningar 

för ett jämlikt gudstjänstspråk? 
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2. Teori och Metod 

2.1 Metodval 

Då jag kände att jag var allt för involverad och berörd av mitt ämne valde jag den hermeneu-

tiska metoden. Det kändes som denna var den mest självklara eftersom jag ville skriva uppsat-

sen utifrån mina egna erfarenheter, dessutom grundar sig mitt perspektiv val, feministteolo-

gin, i mångt och mycket på erfarenheter. 

 

Vad är då den hermeneutiska metoden? Den utgår från att människor inte kan ställa sig objek-

tiva till sin tillvaro, utan att alla har en förförståelse. Med andra ord en för kunskap som grun-

dar sig på intressen och erfarenheter av det man ställs inför. Förförståelsen kommer bland 

annat till uttryck i det sätt vi formulerar problem och ställer frågor. När man arbetar med den 

hermeneutiska metoden börjar man med att formulera sin egen förförståelse och utgår sedan 

från denna. Detta kommer jag att göra i mina utgångspunkter. Jag kommer sedan utifrån mig 

själv med hjälp av litteratur, Internet publiceringar och intervjuer besvara min huvudfråge-

ställning; Är jämlikhet något för Svenska Kyrkan. 

 

Inom Svenska Kyrkan pågår det ett jämlikhetsarbete. 1997 anordnade teologiska kommittén 

en studie kring frågan om kön och teologi i Uppsala. Som ett första steg anordnades en offent-

lig utfrågning kring kvinnligt, manligt, mänskligt i människosyn och gudsuppfattning. Till 

denna bjöds sakkunniga in för att de skulle kunna bidra till en ökad könsförståelse i männi-

skosyn och gudsbild och om den roll de spelar i teologin.1 Utfrågningen behandlade fyra äm-

nesområden. Dessa var könsteori, språk och gudstjänst, ämbetssynen och jämställdheten i 

kyrkan. Några av de inbjudna var där för att tala om gudstjänstspråket och då framför allt det 

som har att göra med det inklusiva språket. Protokollen från utfrågningarna finns tillgängliga 

på Svenska Kyrkans hemsida. Detta material har varit värdefullt för mig när det gäller att få 

en bild av vilket arbete som pågår när det gäller att skapa ett jämlikt gudstjänstspråk. 

 

För att få kännedomen om hur det ser ut i Svenska Kyrkan idag och vilka förutsättningar det 

finns för ett jämlikt språk, valde jag att intervjua tre präster i tre närliggande församlingar. 

Dessa var Marianne Eriksson från Staffans församling, Bengt Danielsson från Heliga Trefal-

dighet och Klara bergel Johnsson från Maria kyrkan. Att jag valde dessa tre beror på att jag 

                                                 
1 http://www.svenkakyrkan.se/SVK/GENDER/kmm.htm 
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ville präster som var verksamma runtomkring mig. Dessutom ville jag att det båda könen 

skulle vara representerade. Alla tre var för mig helt okända. 

 

2.2 Perspektivval 

Feminism är för mig uppfattningen om att män och kvinnor har samma värde och skall därför 

ha samma rättigheter och möjligheter. Inget kön är för mer än den andra utan båda två är lika 

värdefulla. Detta är för mig jämlikhet och eftersom min uppsats strävar efter att uppnå det 

valde jag att skriva ur ett feminist teologiskt perspektiv. Vad är då feministteologi? Jag tycker 

följande beskrivning talar för sig själv: 

 

Det är inte nödvändigtvis en teologi av eller om kvinnor, utan en teologi som tar på 
allvar att både kvinnor och män är skapade till gudsavbild och kallade till lär-
jungeskap och efterföljelse på samma villkor. Den feministiska teologin strävar 
därför i sitt kritiska projekt efter att avslöja patriarkala strukturer, och i sitt kon-
struktiva projekt efter att formulera och presentera teologiska modeller som be-
kräftar alla människors lika värde, möjligheter och rättigheter, och därigenom ge 
förutsättningar för en praxis som inte är organiserad kring kvinnors underordning 
och mäns överordning. 2 
 

2.3 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer begreppet jämlikhet användas främst för att beteckna jämlikhet mel-

lan man och kvinna. Jag är ytterst medveten om att begreppet är större än så. Dock kommer 

ett undantag att göras i del som behandlar jämlikhetens historia. Där kommer jag att ta upp 

mänsklig jämlikhet. Jag har också valt att avgränsa mig till det språk som talas i dagens guds-

tjänst eftersom det är främst där som prästerna möter sin församling och i tal och handling 

formulerar den tro som Svenska Kyrkan står för. 

 

2.4 Utgångspunkter 

Jämlikhet är för något väldigt viktigt och betydelsefullt. För jag anser att alla människor har 

ett människovärde som gör alla till jämlika. I min B-uppsats kom jag fram till att kristendo-

men kan bli en jämlik religion om den är beredd att se sin verklighet. Med detta menade jag 

att den måste se kvinnan både i historien men framförallt i nuet. Kristendomen måste också 

erkänna vad den har gjort mot kvinnorna och vara beredd att ändra sitt utseende för att kvin-

norna kan få plats. Detta ligger till grund för denna uppsats och jag har många av mina ut-

gångspunkter i detta. För denna uppsats är skriven utifrån att Gud inte har ett bestämt genus. 
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Detta grundar jag mig på att i första skapelseberättelsen kan man läsa följande; Gud skapade 

människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade 

han dem.3 Dessutom anser jag att inkarnationens poäng inte är att Gud blev en man utan en 

människa. Med andra ord är det Jesus mänsklighet som är det viktigaste och inte hans man-

lighet. 

 

2.5 Tidigare forskning 

Feministteologin växte fram i USA under slutet av 1960- talet som en kritik och vidare ut-

veckling av judisk och kristen teologi.4 Med den har sina rötter i 1800-talets kvinnorörelse. 

Elisabeth Cady Stantons The woman’s bibel (1895) ses som ett historiskt dokument och start-

skott för feministteologin. Mary Dalys Beyond God the father har också varit betydelse full 

för feministteologin. Boken kom ut 1973 och skakade om den etablerade patriarkala teologin. 

Syftet med boken var att förändra det könsbundna språk som styrde människors tankar och 

bilder. Mary Daly föreslog ett nytt icke könsbudet gudsnamn, Be-ing. 

 

Det finns flera typer av feministteologi men många delar upp den i tre riktningar. Petra Junus 

använder sig av Astri Haauges uppdelning i sin bok Den levande gudinnan. De tre inriktning-

arna är; moderata reformister, radikala reformister och revolutionära radikaler. Den första 

gruppen förklaras som att de arbetar för en rättelse av kristendomen. De anser att i kristendo-

mens kärna finns det ett budskap som talar för frigörelse för kvinnor, men det är den patriar-

kaliska traditionen som har lagt sig som en mansdominerad ram runt religionen och därför 

arbetar de för att ta bort denna. De radikala reformisterna anser inte att bibeln är fullständig. 

Utan de arbetar för att göra den komplett genom att tillföra traditioner från andra religioner 

och helst de som har en grund i gamla gudinnetraditioner. De vill också lägga till kvinnors 

religiösa erfarenheter. Medan de revolutionära feministteologerna vänder sig helt från kristen-

domen som de anser är alltför genomträngd av patriarkal ideologi. De försöker istället skapa 

något nytt utifrån kvinnors erfarenheter och feministisk teologi. 

Det är inte bara feministteologin som arbetar med att skapa ett jämlikt språk. Författarinnan 

Sallie McFague talar för en metaforiska och heuristisk teologi. I sin bok, Gudsbilder i en hot-

full tid, förespråkar hon användandet av personliga metaforer som måste vara representativa 

och betydelsefulla för människorna idag. För de gamla patriarkaliska bilderna som förklarar 

                                                 
2 A-E. Eriksson (1999) s. 28 
3 1mos 1:27 
4 P. Junus (1995) s. 35-36 
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Gud som Herre och Fader hör inte hemma i vårt samhälle och vår vardag. Det gör där emot 

metaforerna Gud som mor, kärlekspartner och vän. 

 

Anne-Louise Eriksson är en nutida svensk feministteolog som i sin bok, Kvinnor talar om 

Jesus - en feministteologisk praxis, ägnar uppmärksamhet åt kristologi och feminism. Hon tar 

dels upp hur akademiska nordamerikanska feministteologer och dels hur tio svenska kvinnliga 

präster/pastorer ser på detta. Syftet med boken är att ställa dessa två bredvid varandra och 

därmed kunna urskilja vilka tankegångar man skulle kunna använda sig av för att utveckla en 

konstruktiv feministisk kristologi. 

 

Ninna Edgardh Beckman, doktorand i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet, har skrivit 

boken Sofia- den Vishet vi förkunnar. Den handlar om Visheten, på grekiska Sofia, i judisk- 

kristen tradition. Sofia ses i boken som en tydligt personifierad kvinnogestalt i Gamla testa-

mentet. I ordspråksboken nämns hon som den som är född före allt och var med vid världens 

skapelse, sedan dess är hon närvarande på jorden som människornas bästa vän och vägledare. 

Visheten finns främst i de apokryfiska skrifterna och detta är en av anledningarna att hon är så 

okänd för oss. Den har inte funnits med i vår bibel förrän nu. 
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3. Resultat redovisning 

3.1 Bakgrund 

Strävan efter jämlikhet är inget nytt fenomen utan har funnits med i den västerländska tradi-

tionen sedan upplysningen. För det var i och med den som det kom ett nytt sätt att se på män-

niskan som var mer humanare än vad det tidigare hade varit. Idén om upplysningen var att 

människan är i stånd att självständigt och fördomsfritt tänka och höja sig moralisk bara hon 

först blir upplyst.5 Även om upplysningsfilosoferna inte arbetade aktivt för jämlikhet mellan 

könen lade de en grund för ett jämlikhetstänkande. De ansåg att människor, både män och 

kvinnor, var födda som fria, rationella och tänkande varelser. Samtidigt som de lanserade en 

idealiserad moderskult.6 Upplysningen förespråkade också en mer mänskligare kristendom 

och var emot en fundamental tro på bibeln och de stod för en framtidstro som grundade sig på 

att ju mer förnuftet vinner terräng och avslöjar misstag, villfarelser, fördomar och övertro, 

desto närmare kommer människan en härlig gudålder, där förnuftet har segrat helt, och har-

moni och fred råder.7 

 

Under franska revolutionen förekom det också en jämlikhetssträvan. Där kämpade man för 

frihet, jämlikhet och brödraskap. Där var främst borgar klassen som krävde jämlikhet med 

aristokratin Till en viss del syftade denna till politisk frihet men framför allt handlade det om 

en ekonomisk, nämligen friheten till företagsamhet och vinst.8 Det är från denna tid som ordet 

jämlikhet har används för att beteckna likhet mellan människor i juridisk/demokratisk me-

ning, såsom likhet inför lagen, lika rättigheter etc.9 Under franska revolutionen arbetade en 

del kvinnor för att de medborgerliga rättigheterna även skulle inkludera dem, men de fick 

inget gehör för detta.10 

 

På det politiska planet har jämlikhet oftast handlat om demokrati och rösträtt. I Sverige har 

processen fram till allmän rösträtt sett ut på följande sätt. I början av 1700-talet var Sverige ett 

ståndsamhälle, där folket var uppdelat i fyra grupper, adel, präster, borgare och bönder.11 De 

politiska rättigheterna var alltid bundna till vilket stånd man tillhörde. I takt med att en kapita-

listisk marknadsekonomi bredde ut sig och under påverkan av liberalismens idé om likhet 

                                                 
5 E. Lund, P. Pihl, J. Slök (1962) s.215 
6 R. Porter (1995) s.73 
7 E. Lund, P. Pihl, J. Slök (1962) s.215 
8 B. Ankarloo (1992) s. 26 
9 H. Clayhills (1991) s.224 
10 Ibid s.308 

 9



inför lagen avvecklades ståndsamhället successivt. Under 1800- och 1900-talet utvecklade 

Sverige en parlamentarisk demokrati. Detta tog sin början i 1809-års regeringsform där grund-

tanken var en strävan till makt balans mellan kung och riksdag.12 I denna fastslogs också vis-

sa grundläggande medborgerliga rättigheter, till exempel yttrande- och tryckfrihet och till en 

viss grad religionsfrihet. 

 

På 1890-talet blev rösträttsfrågan en stor polistik fråga. Detta berodde på flera orsaker. Under 

1880-talet hade det växt fram ett stort politiskt intresse. Dessutom var det goda tider och det 

gjorde det möjligt för att allt flera arbetare nå upp till den minimiinkomst som krävdes för 

rösträtt. Antalet röstberättigade ökade och det gjorde det nästan omöjligt för riskdagskandida-

terna att ställa sig likgiltiga till rösträttskravet. Under denna tid utökades också värnpliktstiden 

och man började fråga sig om det var berättigat att neka människor rösträtt och samtidigt 

kräva att de med vapen i hand skulle försvara landet.13 1909 trädde en rösträttsreform i kraft. 

Med denna blev det allmän rösträtt för män.1918 lades en proposition om rösträtt för kvinnor 

och 1921 fick kvinnorna rösträtt och Sverige tog det sista steget mot allmänna val. 

 

Inom kyrkan har jämlikhet främst gällt kvinnors rätt till prästyrket. Vid 1958 års kyrkomöte 

beslöt man att kvinnor skulle få behörighet till prästämbetet och 1960 prästvigdes de första 

kvinnorna. Det har varit ett stort motstånd till kvinnliga präster och framför allt har det varit 

manliga präster och lekmän som stått för detta. 14 Framför allt har deras åsikter grundat sig på 

att Jesus var man och därför kan inte kvinnor representera honom. Fortfarande finns det inom 

Svenska Kyrkan som har denna uppfattning. 

 

3.2 Feminist kritiska kristologins tre områden 

I boken Kvinnor talar om Jesus tar Anne-Louise upp tre områden som den feminist kritiska 

kristologin måste koncentrera sig på.15 För det första är att föreställningen om att Jesus är 

Kristus mer eller mindre framställer att män och det manliga är närmare det gudomliga än vad 

kvinnor och det kvinnliga är. För Jesus manlighet har används för att bekräfta kvinnors under-

lägsenhet samtidigt som det har rättfärdigat manlig dominans. För även när Gud ses i könsne-

utrala termer kvarstår det faktum att Gud inkarnerades i en manlig gudom och detta legitime-

                                                 
11 L-A. Norborg (1993) s.40-44, 78-96 
12 Ibid s.81 
13 Ibid s.90 
14 H. Clayhills (1991) s.415 
15 A-L. Eriksson (1999) s. 43-44 
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rar patriarkala drag hos Gud. Ett exempel på detta är att många av dem som är emot kvinnliga 

präster argumenterar för sin sak med att Jesus var man och därför kan inte kvinnor vara präs-

ter. Vidare måste de kritisera den androcentriska kristologins tendens att strukturellt lokalise-

ra kvinnors identitet och frälsning och frälsning utanför, och oberoende av, kvinnor erfaren-

het och frälsnings.16 Med detta menas att kvinnors värde och frälsning är beroende av deras 

förhållande till en manlig frälsare. Detta sker också med kvinnans vardagliga liv där hennes 

värde är bunden till hennes man. Exempel på detta är att i ett patriarkaliskt samhälle bestäms 

kvinnors sociala status efter vad mannen är. För det tredje kritiseras det sätt som Jesus, både 

som människa och gudom, idealiseras och görs till norm för den goda människan. För detta 

gör att mänskligheten skall efterlikna en man och att det är det manliga livet som framställs 

som det perfekta livet. 

 

3.3 Behovet av ett jämlikt språk 

I sin bok tar Anne-Louise tar även upp det konstruktiva projektet som arbetar: 

 

för att motverka en konstruktion av kön där män och det ”manliga” överordnas 
och kvinnor och det ”kvinnliga” underordnas genom att göras normerande och 
mer gudslikt, och där det i upprättelse och frälsning som Kristus ger inte involve-
rar kvinnor lika direkt som män, eftersträvar feministisk teologi ett kvinnoinklude-
rat sätt att tala om vad Kristus är. Det betyder inte nödvändigtvis ett avståndsta-
gande från Jesus utan att kvinnor har möjlighet att känna igen sina egna liv och er-
farenheter i Kristus händelser.17 
 

Detta ser jag som ett sätt att arbeta för att få ett jämlikt språk. 
 

3.3.1 Inklusivt språk 

Vid utfrågningen i Uppsala var Kerstin Bergman och Ninna Edgardh Beckman inbjudna för 

att tala om inklusivt språk. Kerstin ser språk som en social företeelse för kommunikation.18 

Enligt henne utvecklas språk i samspel med omvärlden och olika på grund av miljö. Det man-

liga språket utvecklas i en manlig miljö och det kvinnliga i en kvinnlig miljö. Eftersom vår 

kultur länge varit segregerad och mansdominerad har språket också blivit det. Det manliga 

språket exkluderar kvinnor och det är därför Kerstin talar för användandet av ett inklusivt 

språk som inkluderar båda könen, ett språk där manliga och kvinnliga erfarenheter kommer 

till uttryck och tilltalas. För män och kvinnor har olika erfarenheter och upplevelse av om-

                                                 
16 Ibid s. 43 
17 Ibid s.44 
18 http://www.svenskakyrkan.se/SVK/GENDER/ti/jw6-2.htm 
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världen och livet. De talar också om verkligheten på olika sätt och med hjälp av olika ut-

trycksmönster. Detta måste också få komma fram i det inklusiva språket. 

 

Ninna talade både om inklusivt språk och Sofia gudstjänster.19 I sin inledning till utfrågning-

en beskriver hon inklusivt språk som ett språk som talar om Gud och mänskligheten på ett 

sådant sätt att olika mänskliga erfarenheter- t.ex. erfarenheten av att vara man eller kvinna 

får plats. För Beckman handlar inte bara inklusivt språk om rättvisa utan även om teologi. Det 

är också en fråga om människosyn, synen på Gud, relationen mellan skapelsen och Gud. För 

när vi talar om treenigheten som Fader, Sonen och den heliga Anden, framstår Gud som man 

och definitivt inte som kvinna. Detta till trots att det är allmänt erkänd sanning att Gud är var-

ken man eller kvinna. Ett annat starkt skäl till att använda sig av ett inklusivt språk är att det i 

Bibeln finns kvinnliga bilder av Gud. Exempel på detta är Sofia, Visheten. Ninna berättar att 

under senare tid har feministteologer tagit fram berättelser om Guds Vishet ur mörkret. Dess-

utom har feminist systematiska teologer arbetat med att försöka beskriva Guds treenighet med 

såväl kvinnliga termer som manliga. Detta för att Guds treenighet skall kunna uttryckas i en 

kvinnlig bild lika väl som en manlig. 

 

Sedan några år tillbaka har Sofia gudstjänster firats i Stockholm. Dessa har arrangerats av 

Kvinnor I Svenska Kyrkan i Stockholmsstift. Behovet att få pröva ett inklusivt språk har varit 

den drivande kraften bakom gudstjänsterna. Temat för gudstjänsterna har varit Sofia och be-

greppet har används som gudsnamn och för att tala om skapelsen. Sofia har också under guds-

tjänsterna identifieras som Kristus och framställs som den som inbjuder till måltid. Under 

tillställningen har det inklusiva språket inte bara använts i form av både kvinnliga och manli-

ga bilder, utan även i form av andra slags språk. Gudstjänstbesökarna har inte bara fått jobba 

med intellektet utan med kroppens sinnen och känslor t.ex. i form av dans och rörelse. Sofia 

gudstjänsterna har dragit många besökare och man har fått en hel del positiva reaktioner. Men 

gudstjänsterna har också fått kritik och anmäldes till Domkapitlet för att den var oförenlig 

med kristen tro. Anmälan prövades men avslogs. Man kunde inte hitta något som stred mot 

den kristna tron. 

 

För Anne-Louise handlar kravet om inklusivt språk inte om att kvinnor skall känna sig inklu-

derade och medräknade utan att de skall kunna känna igen sig. Att de skall kunna identifiera 

                                                 
19 http://www.svenskakyrkan.se/SVK/GENDER/ti/ah.htm 
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sig med det som är likt dem. Gud skall kunna liknas som en far och mor. Men det inlusiva 

språkets problematik är inte att främst att kvinnor: 

 

inte kan identifieras sig på grund av att Gud och Kristus framställs genom en ter-
minologi som konnoterar manligt kön och därför exkluderar kvinnor. Problemet är 
istället det faktum att män alltför lätt kan göra det. Det är ett feministiskt problem 
därför att det naturligtvis leder till uppfattningen att kvinnor är underordnade och 
av mindre värde. Det är dessutom ett teologiskt problem eftersom det urholkar 
själva gudsbegreppet; föreställningen att något är annorlunda, större och mer än 
vad kvinnor är. Mary Dalys numera klassiska ord ”Om Gud är man är mannen 
Gud” kan förstås mot den här bakgrunden.20 
 

Hon föreslår också att det första och främsta steget i arbetet med ett inklusivt teolo-

giskt/kristologiskt språk, inte strävar efter att tillföra språket gudsbilder som konnoterar 

kvinnor, utan att vi istället rensar bort de gudsbilder som konnoterar män.21 Men det kvinnli-

ga måste också få en plats. För när en teologi utesluter vissa delar av livet och erfarenheter 

tyder det på att den inte på ett framgångsrikt sätt lyckats tolka, ordna och skapa mening. 

 

3.3.2 Andra möjligheter 

Kristendomen har, enligt Anne-Louise, blivit en mansdominerad religion för att den har ut-

vecklats i en patriarkalisk kontext. Hon förklarar detta med att kristen tro ”har blivit” något 

annat än vad den ”egentligen är”.22 För att bryta med strukturerna av manlig dominans före-

språkar Anne-Louise en jämlik demokratisk praxis. För henne är teologi ett språk som tolkar 

och ger människors erfarenheter mening. Dessutom anser hon att teologins uppgift snarare är 

att verka som trädgårdsodling än malmletning. För att uppnå en jämlik demokratisk praxis 

måste man fokusera på Jesus gränsöverskridande. För berättelserna om honom handlar om hur 

han ihop med kvinnor och män överskrider hierarkiska gränser och hur Gud ställer sig på de-

ras sida som en kärleksfull kraft. För Anne-Louise är denna fokusering på gränsöverskridande 

och gemenskapen det som feministteologer eftersträvar. För det är en kristologi som utmanar 

marginaliserade och förtryckande maktstrukturer och öppnar människor för varandra i ömse-

sidighet, solidaritet och gemensamt ansvarstagande.23 

 

                                                 
20 A.-L. Eriksson (1999) s.200 
21 Ibid s.201 
22 Ibid s.123  
23 Ibid s.207  
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Men det räcker inte med enbart detta. För att en jämlik demokratisk praxis skall komma till 

uttryck måste vi också gestalta det i det språk vi använder. Enligt henne kan användandet av 

Sofia istället för Kristus vara en lösning. För det finns, för Anne-Louise, nödvändig koppling 

mellan Jesus manliga kön och bilden för gudsuppenbarelsen, Kristus. För om det som uppen-

baras är tillvarons yttersta – innersta – djupaste inskrider i världen som ett kärleksfullt 

gränsöverskridande kan det till och med ligga en didaktisk poäng i att gestalta detta gräns-

överskridande i ett språkligt sådant.24 För Jesus är inte uppenbarelsen, utan han är den som 

tillsammans med andra iscensätter den. I Johannesevangeliet kan man läsa om ordet som blev 

kött. I den dominerande teologiska diskursen som vi har haft har vi talat om ordet som logos 

eller Kristus. Men, föreslår Anne-Louise, om vi istället medvetet använder oss av feminina 

former av gudsuppenbarelsen kan vi förändra den diskursen som berättar om Jesus på ett sätt 

som tjänar mäns intressen. Hon föreslår därmed att byta ut Kristus mot Sofia, eftersom hon 

finns tillgänglig i vår tradition. För om man skall kunna bryta det manliga herraväldet som 

kommer till uttryck i gudstjänstspråket, måste man medvetet använda sig av kvinnligt genus 

när man talar om hur Gud överskrider gränsen mellan det oändliga och det ändliga. Hon stäl-

ler sig själv frågan om man inte då får ett omvänt förtryck? På detta svarar hon att den kvinn-

liga gudomen inte arbetar enligt samma logik som en manlig. Dessutom medger hon att om 

det nu inte blir bättre för män så blir det i alla fall det för kvinnor och det är på tiden. Jag är 

beredd att hålla med henne. 

 

3.4 Förutsättningarna för ett jämlikt språk 

I ovan text har jag presenterat några av de förslag som finns när det gäller att skapa ett jämlikt 

språk. Men vilka förutsättningar finns det egentligen att verkställa dessa? Är kyrkan beredd 

att förändra sitt sätt att tala om Gud och Jesus? För att få en uppfattning om detta och en bild 

av hur det idag ser, har jag valt att intervjua tre präster om hur de ser på gudstjänstspråket, 

jämlikhet och bilden av manligt och kvinnligt. Dessutom har jag tagit del av den debatt som 

pågår om det nya kyrkohandboksförslaget. 

 

3.4.1 Tre präster om gudstjänstspråket, jämlikhet och bilden av manligt och kvinnligt 

3.4.1.1 Gud skapade människan … 

Min första fråga var; vad betyder Gud skapade människan till sin avbild till Guds avbild ska-

pade han henne. Som man och kvinna skapade han dem, för dig? Marianne Eriksson svarade 

                                                 
24 Ibid s. 210 
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att Gud har skapat oss och lagt i oss det som vi är satta att vara, alltså man och kvinna. Gud 

har båda delarna i sig, precis som vi människor har. 

 

Bengt Danielsson svarade att det säger något om vem Gud är och vem människan är. Gud är 

inte könlös utan är både man och kvinna. Bengt ser också denna skapelse berättelsen som ett 

uttryck för att den nya människan uppstår i relationen mellan två kön. Detta gestaltas i en väl-

digt intim relation som samlaget och det åskådliggör en bild av den sinnliga guden. Han anser 

också att det visar att människan i sin avbild till Gud består av två kön. Inget är förmer än det 

andra. I denna urmyt, som han anser att första skapelse berättelsen är, är jämlikheten solklar. 

Klara Bergel besvara frågan med att människan är det viktigaste, men människan består av 

man och kvinna. Hon ser det först som en enhet, människan, som blir uppdelat i två delarna. 

Människan har en likhet med Gud där Gud upplyfter människan. Hon är något speciellt och 

har högt värde för Gud. Texten uttrycker också att Gud har gett något till människan till ex-

empel ansvar och kärlek. 

 

I alla tre svaren anser jag att det finns en klar och tydlig jämlikhets tanke mellan man och 

kvinna. Människan består av båda könen, men inget är för mer än den andra. Både Marinne 

och Bengt talar om Gud som inte könlös utan har båda sidor i sig. Med andra ord är Gud både 

man och kvinna. Detta visar, anser jag, att det finns en jämlikhets grund att stå på. Det är bara 

upp till prästerna själva att bestämma hur de vill gestalta detta. 

 

2.4.1.2 Bilden av manligt och kvinnligt 

Nästa fråga löd, hur arbetar du med bilden av manligt och kvinnligt i din gudstjänst? Marian-

ne förklarade att hon försöker att inte berätta om Gud som han, utan Gud som Gud. Men det 

är inte alltid så lätt och det blir tjatigt. I nattvardsbönen använder hon den bön som talar om 

Gud som mor och far. Hon säger också att idag kan det vara svårt att tala om Gud som far 

eftersom det är många som inte har en bra fadersbild att relatera till. Speciellt här på Brynäs 

som är ett socialt utsatt område där många fäder är frånvarande. Överhuvudtaget försöker 

Marianne tänka igenom sin gudstjänst innan men, medger hon, det blir sedan vad man själv 

är. Det är också viktigt för henne att vara sig själv. Dessutom sägs det, berättar hon, att kvin-

nor predikar annorlunda. 

 

Bengt svarade att han inte arbetar med bilden av manligt och kvinnligt så medvetet. Frågan är, 

säger han, om det verkligen är så att bibeln består av manligt språk. Den här debatten om 
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manligt och kvinnligt får män att känna sig som presumtiva våldtäktsmän. För honom är det 

viktigare att arbeta för att återerövra och förklara begrepp som med tiden har fått fel innebörd 

och betydelse. Dessa är till exempel synd, nåd, och förlåtelse. 

 

Klara Bergel svarade att det gör hon kanske inte så medvetet i bilder och ord. Men hon försö-

ker vara sig själv när det gäller språket, predikningar, exempel formuleringar. Samtidigt med-

ger hon är att hon är lätt halka in på det som man brukar göra. Klara tycker ändå att det är en 

rikedom att man har båda sidorna. Dessutom handlar det inte bara om språket utan vart man 

som präst placerar sig. Att man är med i församlingen och de är med mig. 

 

Ingen av prästerna arbetar aktiv med bilden av manligt och kvinnligt i gudstjänsten. Men både 

Marianne och Klara försöker ändå göra något. Det finns en medvetenhet hos dem att språket 

har, eller har haft, en patriarkalisk prägling. Detta ser jag inte lika tydligt hos Bengt. Han ifrå-

gasätter om bibeln verkligen består av manligt språk. Detta förvånade mig eftersom de patri-

arkaliska dragen är så tydliga för mig. 

 

2.4.1.3 Gudstjänstspråket 

Nästa fråga var, om deras gudstjänstspråk hade förändrats de senaste åren? Marianne svarade 

att det vet hon inte. Men medger hon, man blir tryggare att uttrycka sig med åren och vågar 

vara mer tveksam. Överlag tycker hon ändå att Gud har fått mindre patriarkaliska drag än vad 

Gud hade för tio år sedan. Idag lyfter man också fram sådant hos Gud som är typiskt kvinn-

ligt. 

 

Bengt förklarade att det har det inte gjort inom ett jämlikhetstänkande. Han berättar om sin 

studietid då han gick i en klass med övervägande kvinnor, där vissa var väldigt starka feminis-

ter och drev det här med jämlikhet väldigt hårt. Han har sedan denna tid ett kluvet förhållande 

till det här. Han utbrister; låt oss vara människor! Bengt känner ibland att det är fult att vara 

man och medger att han inte står opåverkad till det här och kanske är det så att han vill måna 

om det manliga lite extra i prostest. Dessutom är det här för honom ingen stor fråga. 

 

Klara säger att nu använder sig av ett inkluderade språk som inkluderar många. Hon berättar 

att hon är med i ett kvinnligt nätverk som består av kvinnliga präster. Hon säger att när de 

firar gudstjänst tillsammans är hon mer frimodigare. Nätverket ger också impulser och det är 
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viktigt. Klara sammanfattar det hela med att manligt och kvinnligt finns där med eller mindre 

medvetet men hon medger samtidigt att hon inte är en föregångare. 

 

Både Mariannes och Klaras språk har mer eller mindre förändrats de senaste åren. Bengt sva-

rar tydligt att det har det inte gjort inom ett jämlikhetstänkande. Hans svar här ser jag som en 

fortsättning på frågan innan. Han var också där väldigt kluven till det här med manligt och 

kvinnligt och under denna fråga fick jag veta svaret. Till en viss del kan jag förstå hans käns-

lor för det får inte bli en omvänt förtryck där kvinnor är de överordnade och männen de un-

derordnade. Men för att en förändring skall kunna ske, och för att jämlikhet skall kunna upp-

stå, måste det manliga tonas ned och det kvinnligt upp 

 

På min nästa fråga; hur skulle en jämlikt gudstjänstspråk kunna se ut, tror du? Marianne sva-

rade att när vi vågar vara oss själva blir vi också jämlika. Man skall stå för den man är och 

samtidigt respektera de andra. Jag frågade henne här om det handlar om mångfald och hon 

svara ja på min fråga. Det handlar om att man får vara på det sätt man är. Hon tycker också att 

delaktigheten av församlingen är viktigt. Prästen kan sköta nattvard och predikningar men de 

andra kan man hjälpas åt med. 

 

Bengt replikerade med en motfråga; frågan är om det är ojämlikt? Han medger också att det 

skulle vara intressant att få vara kvinna för en dag för att känna om han kände sig förtryckt. 

Han säger också att det är mest kvinnor som kommer till gudstjänsten. Kyrkan blir mer och 

mer kvinnlig. Han säger, att när jag går i pension kommer jag som man förmodligen vara i 

minoritet. Bengt tar här upp den nya gudstjänsthandboken och säger att det slår fel. Man mås-

te utgå från den beskrivningen som finns i bibeln och i traditionen. Det går inte att läsa bibeln 

selektivt och ta ut de bästa delarna. För om vi skall göra det helt jämlikt måste vi ta bort vissa 

delar av Gud och då blir det fel. Vi måste möta en hel Gud med alla delar och tampas med 

dessa. Det går inte att skapa en ”snuttefilts Gud”, för Gud är mer än detta. Han säger att han 

inte tror på ett inklusivt könsneutralt språk. Det är att göra det allt för enkelt för sig och dess-

utom är det fegt. 

 

Klara svarar att det handlar inte bara om språket utan för henne sitter det mer i former och 

uttryck. Till exempel vart man som präst är placerad och hur man lägger upp sin gudstjänst. 

Det måste också bli en jämlikhet mellan präst och församling. Församlingen måste känna sig 

delaktig i gudstjänsten. Hon vill att språket skall vara enklare så att det skall bli mer lättförstå-
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eligt. Man talar om något som är angeläget och gudstjänsten skall ju förmedla mysteriet och 

hålla fram Gud. Men samtidigt får det inte bli banalare och mindre högtidligare för det. Man 

behöver heller inte förstå allt men delaktighet är nyckelordet. 

 

Både Marianne och klara pratar om en delaktighet. Detta tror jag är enormt viktigt, för det 

jämlika gudstjänstspråket handlar inte enbart om orden som uttalas utan också hur saker och 

ting uttrycks. Man firar gudstjänst tillsammans och det tror jag är betydelsefullt för försam-

lingen att känna. Jag kan av egen erfarenhet berätta om två midnattsmässor som jag deltagit i. 

Under dessa har församlingen suttit tillsammans framme vid altaret. När det har varit dags för 

nattvard har kalken och oblaten skickats runt mellan besökarna och de har hälsat varandra 

med orden Kristi kropp för dig utgjutet och Kristi blod för dig utgjutet. Att fira nattvard på 

detta sätt har varit en otroligt fin upplevelse. Delaktigheten och gemenskapen mellan besökar-

na har gett mässan ett liv. Dessutom finns inte de hierarkiska drag som, jag tycker, det tradi-

tionella sättet att fira nattvard har. Där prästen som är ”lite förmer” än församlingen delar ut 

nattvarden. 

 

Bengt fortsätter sitt ifrågasättande. Här gäller det både det ojämlika språket och om kvinnor är 

förtryckta. Det är också viktigt för honom att bevara den Gud som finns i bibeln och alla de 

gudsbilder som den inrymmer. Personligen anser jag att det inte kan vara ett hinder att berika 

denna bild med ytterligare bilder. Bengt svarade tidigare att Gud har båda könen inom sig. 

 

Den tredje frågan som handlade om gudstjänstspråket var följande: Om du fick fria händer, 

hur skulle du vilja att gudstjänst språket skulle vara om tio år? Marianne tyckte att det var 

svårt att svara på denna fråga. Men hon tycker att det är viktigt att ha ett språk som man kan 

förstå. Dessutom att språket handlar om något. Det skall också vara en närmande språk och 

inte fjärmande som hon ibland kan tycka att det jämlika språket kan vara. 

 

Bengt erkänner att det inte skulle handla så mycket om manligt och kvinnligt. Det finns risk 

att banalisera den kristna tron för vi skall göra det så mysigt som möjligt. Det finns en fara att 

gå den vägen än en mer öppnare, som han förespråkar. Han vill ha ett språk som man kan 

kommunicerar med och som tar människan på allvar och som inte underskattar henne. Ett mer 

poetisk språk än beskrivande. Ett språk som öppnar fler möjligheter och som snarare förstorar 

Gud än förminskar. Några dagar efter att jag hade intervjuat Bengt Danielsson fick jag ett 

brev utav honom. I det skrev han följande: språket handlar för mig i första hand inte så myck-
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et om manligt och kvinnligt utan snarare om en återupptäckt, förnyelse och ”resakralisering” 

av det språk vi förvaltar. Denna process leder förhoppningsvis fram till ett nytt språk.25 

 

Klara svarar att för henne handlar det även här om delaktighet. Hon säger att istället för predi-

kan kunde hon sätta sig i en ring med församlingen och samtala om viktiga frågor. Men detta 

måste ske utan att människor känner sig utsatta och därför kan detta vara en väldigt stort steg. 

Ett annat sätt är att församlingsmedlemmarna två och två i bänkraderna kunde samtala om till 

exempel sin tro. Gudstjänsterna blir också rikare om människor ger av sig själva. Klara vill 

också att musiken skall bli enklare. Vi är ibland lite för elitistiska här säger hon. Det skall vara 

på ett visst sätt. Vi har mycket att lära oss av till exempel Taizé-mässorna. 

 

Både Marianne och Bengt talar om ett språk som man kan kommunicera med. Båda två är lite 

misstänksamma mot det jämlika språket. Marianne tycker att det blir fjärmande och Bengt att 

det banaliserar den kristna tron. Personligen kan jag inte förstå detta för jag tycker att det blir 

mer nära och berikande att få båda delarna av Gud. Klara fortsätter att tala om delaktighet 

som är väldigt viktigt för henne. 

 

2.4.1.4 Andra bilder av Gud 

Mina två följande frågor liknar varandra. Dessa är; skulle du kunna tänka dig att tala om Gud 

som modern istället för fadern? Och den andra var; skulle du kunna tänka dig ta in Sofia, Vis-

heten, i din gudstjänst för att det kvinnliga skall kunna få en plats? Marianne förklarade att 

hon har svårt att tala om Gud som modern istället för fadern. Men däremot kan hon tala om 

Gud som en moder. Hon tar här upp bibel berättelsen som liknar Gud vid en kyklingmamma 

som breder ut sina vingar.26 När det gäller Sofia tror hon inte att församlingen skulle fatta vad 

hon talade om och därför är det ingen finess att göra det. 

 

Bengt svarade på detta när det gäller att säga modern istället för fadern blir det svårt rent 

språkligt. Jesus tilltalar Gud med fadern eller egentligen Abba som betyder pappa. Gud och 

Jesus har en far/son relation. I bibeln nämns också Gud som man. Men samtidigt medger han 

att Gud har inte bara manliga attribut. I bibeln kan man också läsa om Gud som hönsmodern. 

Bengt vill också få med så många bilder av Gud som möjligt och då menar han inte bara man-

liga och kvinnliga. Det kan vara till exempel att se Gud som klippan, elden, källan osv. För 

                                                 
25 Brev från Bengt Danielsson 2001-05-17 
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Bengt är det mer en språklig fråga än en innehållsmässig. Sammanfattningsvis säger han nej 

det skulle han inte kunna göra för det är en stark konflikt med dels den bibliska och den 

språkliga traditionen. När det gäller Sofia kan han tänka sig tala visheten men inte som typiskt 

kvinnligt. Han tycker att perspektivet blir för trångt om man talar om visheten som Sofia. 

 

Klara svarar på min första fråga att hon inte kan tänka sig byta för då blir det lika fel. Fadern 

säger en sak medan modern en annan. Men visst kan hon tänka sig använda modern. Dessut-

om nämns Gud som kycklingmodern i en av bibel berättelserna. Hon tycker att bilden blir 

rikare om man kan få med både manliga och kvinnliga metaforer. Men samtidigt måste man 

vara varsam för språk måste fungerar och inte skrämmas. Hon tror på att ta det lite försiktigt 

för att det skall fungera. När det gäller Sofia kan hon tänka sig använda sig av henne på ett 

visst sätt. Det är en fin och viktig gudsbild. Men samtidigt får inte metaforerna, för hon ser det 

som det, ta över utan de har sin plats bland andra bilder. Klara erkänner också att hon vet lite 

för lite om Sofia och hon behöver lära sig mer. Dessutom har hon inte kommit så långt i arbe-

tet med manliga och kvinnliga gudsbilder utan måste jobba vidare på det. 

 

Svaren visar framför allt på två saker. För det första att det är svårt att sätta kvinnliga ord för 

Gud. Det andra är att begreppet Fadern är väl förankrat i både den bibliska och den språkliga 

traditionen. Jag tror att det kommer att bli svårt att tona ner detta begrepp för det är så viktigt 

för många. Men är det egentligen så farligt med att säga Fadern om Gud? Jag ser inget pro-

blem med att likna Gud vid en far, likaväl som en mor, men när man talar om Gud som Fa-

dern gör man Gud manlig. När man heller inte kan tänkas kalla Gud för Modern utesluter man 

att Gud kan vara kvinna. Detta till trots att man ändå anser att Gud består av båda könen. 

Denna ståndpunkt tror jag inte är unik för mina intervjuer utan ganska vanligt inom svenska 

kyrkan. Den bibliska guden som Fader, Herre och Konung är utan tvekan väldigt viktigt för 

många. Detta visar bland annat reaktionerna till det nya kyrkohandboksförslaget som jag ska 

behandla senare. Men det finns ändå de som är beredd att ända sig. Detta tycker jag Klara 

visar. Hon är inte beredd att helt byta bort Fadern men är ändå villig att ta in Modern, för en-

ligt henne blir bilden rikare om man får med båda sidor. Klara kan också tänka sig att ta in 

Sofia för att ge det kvinnliga en plats i gudstjänsten. 

 

                                                 
26 Se Matteus evangeliet 23:37 och Lukasevangeliet 13:24  
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Alla tre nämnde berättelsen om hönsmamman som breder ut sina vingar. Detta visar, anser 

jag, att alla tre ändå är villiga att använda sig av kvinnliga bilder av Gud. Detta är en bra bör-

jan men det får, enligt mig, inte sluta här. För denna berättelse är en väldigt liten berättelse i 

bibeln och det behövs mer kvinnliga bilder som tar fram kvinnor och kvinnliga erfarenheter. 

Där tror jag att svenska kyrkan har att lära sig av feministteologerna som poängterar kvinnors 

erfarenheter. 

 

3.4.2 Kyrkohandboksförslaget 

Just nu pågår det ett arbete med att skapa en ny kyrkohandbok. Motivet bakom denna är fram-

förallt anpassningen till den nya bibelöversättningen, men även strävan efter ett mer inklude-

rat gudstjänstspråk. Förslaget har nyligen varit ute på remiss och den har fått många reaktio-

ner. På internet har jag stött på några av dessa remisser. Många ogillar att Gud som Fader, 

Herre, Konung, har tonats ned. Till exempel skriver Mockfjärds församling, i Västerås stift, i 

sin remiss om detta att: 

 

Vi vill framhålla att en av grundpelarna i den kristna jämställdhetstanken är detta 
att Gud är Herre och Fader och att vi människor därför måste se på varandra som 
syskon och medtjänare. Alla mänskliga hierarkier i kyrka, samhälle och familj re-
lativiseras i ljuset av denna grundläggande insikt. Tanken att individen är sig själv 
nog och inte ska underordna sig någon, varken Gud eller människa, finner vi där-
emot på intet sätt förenlig med vår kristna tro.27 
 

I Kyrkans Tidning har det också pågått en debatt om det nya kyrkohandboksförslaget. Börje 

Engström, tidigare kyrkoherde och kontraktprost i Malmö, tycker att det nya förlaget är onö-

dig och vill uppmana kyrkostyrelsen att dra in det och lägga det åt sidan några år, för att där-

efter börja om från bättre utgångspunkter.28 Vad är det då han är så kritisk mot? Bland annat 

är det det inkluderade språket. Om detta skriver han följande: 

 

När det gäller det inkluderande språket är beskäftigheten närmast pinsam i jakten 
på personliga pronomina och alla strykningar av ”Fader”, ”Herre”, ”Konung” 
och liknade. Mer eller mindre borta är den rika bibliska symbolvärd med vilken vi 
på ”stoftets fattigspråk” försöker säga något om det outsägliga och kvar i våra bö-
ner är en livlös och avskalad gudsbild, som det kan vara svårt att upprätta någon 
personlig och känslomässig relation till. 
 

                                                 
27 http://hem.passagen.se/taxelson/hb/mockfjard.htm  
28 http://www.kyrkanstidning.com/arkiv/2001/kt09/nyheter/debatt.html 
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Detta gör mig djupt besviken. För är det så att utan Fader, Herre och Konung får vi en livlös 

och avskalad gudsbild, som det är svårt att upprätta en personlig och känslomässig relation 

till. Vilka möjligheter har en sådan Gud att bli en kvinnlig Gud? Förmodligen väldigt små. 

Men detta handlar inte bara om möjligheterna till en kvinnlig gudsbild utan att vi inte tillåter 

Gud vara den Gud är. Gud anses vara större än allt annat men om Gud är så beroende av att 

ses i mänskliga bilder, som Fader Herre och Konung trots allt är, begränsar det Guds storhet. 

Börje är också kritisk till att man i det nya handboksförslaget tonar ner Kristus manlighet. 

Visserligen behöver man inte ständigt säga han om Jesus, för det viktigaste i inkarnationens 

mysterium är att Gud blev människa, skriver han, men man tonar därmed också ned Kristus 

trons historiska förankring. Med andra ord att Jesus från Nazareth är Kristus. 

 

Detta ger ingen möjlighet att verkställa Anne-Louise förslag om Jesus Sofia. För Börje är det 

viktigt att inte tappa Kristus manliga beteckning för då riskerar man att förlora trons förank-

ring. Jag tycker att det är tydligt att han ser både Gud och Jesus/Kristus som män. 

 

Kvinnor I Svenska Kyrkans teologi grupp har, genom Helena Egnell, deltagit i Kyrkans Tid-

ningsdebatt om den nya kyrkohandboken.29 I början av sin artikel kommenterar Helena den 

debatt som pågått om att vi inte längre får kalla Gud för Herre och Fader, med att säga att den 

som själv läser det nya förslaget kan dra en suck av lättnad eller besvikelse för det råder ingen 

tvekan om att Gud är man. För de adjektiv som används för att beteckna gudsväsen står med 

maskulin e- ändelse: evig, helige etc. Det finns heller inte ett enda tydligt feminint epitet för 

Gud förutom i en av nattvardsbönerna där Gud nämns som moder. 

 

Vidare skriver hon att i högmässan ordinarium finns inte mindre än åtta Herre och sex Fader. 

Men för de som i sin gudstjänst vill betona en mer patriarkalisk och hierarkisk bild av Gud 

kan lätt plocka ihop en högmässa där Gud 43 gånger tilltals som Herre. Men det nya hand-

boksförslaget ger en möjlighet att tilltal Gud under gudstjänsten som All helighets källa eller 

Du som kommer till räddning. Detta ger, anser de, en djupare gudsbild, som ger rättvisa åt 

den rikedom som det bibliska materialet innehåller. 

 

Det nya handboksförslaget har, enligt Helene, kritiseras för att det slätar ut och gör Gud kön-

lös. Kvinnor i Svenska kyrkans teologi grupp kan till en viss del hålla med om detta och de 

                                                 
29 http://www.kyrkanstidning.com/arkiv/2001/kt2001/nyheter/debatt.html 
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hade önskat att man skulle ha vågat att ut svängarna lite mer. De hade hellre velat komplettera 

med tydliga kvinnliga bilder. Samtidigt som de anser att bilderna av Gud som Herre, Fader, 

Konung passar mer in i ett förgånget patriarkaliskt och auktoritärt samhälle, där det var 

otänkbart att använda sig av kvinnliga bilder av Gud eftersom kvinnor sågs som underordna-

de. Trots detta fanns det där en medvetenhet hos dessa teologer om att Gud var bortom man-

ligt och kvinnligt. Av att döma av den debatt som förs idag, om det nya handboksförslaget, 

tycks många sakna denna medvetenhet, för när det bara är möjligt att använda manliga bil-

der för att utrycka Guds storhet, så fungerar ju bilderna också legitimerande på samhällets 

kvinnoförtryck: eftersom Gud bara kan omtalas i manliga termer, måste mannen vara mer lik 

Gud än kvinnan. 

 

Kvinnor i Svenska kyrkans teologi grupp vill införa ett inkluderande språk för att de anser att 

de bilder som har används i ett patriarkalt samhälle har fått dominera och tränga ut den rike-

dom av gudsbilder som Bibeln rymmer, förminskar Gud. För dem handlar det inkluderande 

språket om att förstora bilden av Gud. Kvinnor i Svenska kyrkans teologi grupps förhoppning 

om framtiden är att de som deltar i Gudstjänsten skall uppleva den som en gemenskap av män 

och kvinnor som präglas av delaktighet och upprättelse, där vi får möjlighet att växa och för-

vandlas i vår tro. Handboksgruppens arbete ser vi som ett av många nödvändiga steg på vä-

gen. 

 

2.4.3 Sammanfattande diskussion 

Trots att många ser Gud som både man och kvinna är det tydligt att det är svårt att tala om 

Gud som kvinna. Under mina intervjuer tilltalades Gud alltid som han och aldrig som hon. 

Däremot visade mina intervjuer att det finns en vilja inom svenska kyrkan att släppa in det 

nya jämlika språket. Men samtidigt finns det en motvilja och tröghet i att göra det. Den bib-

liska och språkliga traditionen är stark och den är bekväm för prästerna att använda. Dels för 

att de känner sig trygga i den och dels för att församlingen är vana att höra den. Jag tycker det 

är synd att man inte vågar experimentera mera med språket. 

 

Det nya handboksförslaget är en produkt av det jämställdhetsarbete som pågår inom Svenska 

Kyrkan. Av den debatt som pågått är det tydligt att det är väldigt många som har invändningar 

mot detta. De flest verkar ogilla idén om att tona ned det Gud som Herre, Fader och Konung. 

Detta får mig att tappa tron på att det jämlika språket skall få en självklar plats i gudstjänsten. 

För när man inte är beredd att göra Gud mindre manlig hur kan man då göra Gud till kvinna? 
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Det finns ändå de som tycker att det nya handboksförslaget bidrar till något bra och de får mig 

att återfå tron på att det faktisk finns förutsättningar, inom svenska kyrkan, för det jämlika 

språket.
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4. Slutsats 

Det är i gudstjänsten som prästen har möjlighet att möta sin församling och uttalar den tro 

som kyrkan står för. Det är därför det är så viktigt att språk och idé går ihop. Eftersom Gud 

skapade människan till sin avbild, finns det en väl erkänd sanning inom kristendomen att Gud 

består av både manligt och kvinnligt. Men detta kommer sällan till uttryck i gudstjänsten för 

där betonas att både Gud och Jesus/ Kristus är män. Detta görs genom att tala om Gud som 

Herren, Fadern och Konung och beteckna både Gud och Jesus/Kristus med manligt genus. 

Detta är för mig väldigt tydliga drag av den patriarkaliska traditionen som kyrkan måste arbe-

ta för att eliminera. För annars är jämlikhet inget för Svenska Kyrkan. 

 

För att få ett jämlikt språk talar många för ett inklusivt språk. Detta är ett ganska oklart be-

grepp som tycks betyda allt ifrån att kvinnor erfarenheter skall komma till uttryck och tilltalas 

till att göra språket helt könsneutralt. Men det jämlika språket handlar inte enbart att kvinnor 

skall känna sig inkluderade istället för exkluderade, utan att de skall få en möjlighet att känna 

igen sig. De måste få känna att deras kön kan också representerar gudomlighet. För att detta 

överhuvudtaget skall kunna ske måste man tona ned det manliga i gudstjänstspråket. Man 

måste först rensa ut alla de patriarkaliska, auktoritära och dominerade bilderna, för att sedan 

bygga upp ett nytt jämlikt språk för att där det kvinnliga får en plats. Detta måste göras för att 

språket skall kunna jämlikt. Om kyrkan är beredd att göra det, ja då är jämlikhet något för 

dem. 

 

Idag pågår det ett jämställdhetsarbete inom Svenska Kyrkan och som jag i denna uppsats har 

tagit upp är det nya kyrkohandboksförslaget en del av detta. Det är tydligt att inställningarna 

till förslaget är många men ändå kan jag tycka mig se två sidor. En som ställer sig kritisk till 

idén om att tona ned Gud som Herre, fader och konung. De anser att man tappar närheten till 

Gud och att man gör Gud mindre. De som är positiva till förslaget ser det som ett av många 

nödvändiga steg på vägen för en mer jämlik kyrka. Personligen hör jag hemma i den sist 

nämnda gruppen. För jag ser inte Gud som enbart en mansfigur vars storhet är beroende av att 

ses i gamla patriarkaliska metaforer såsom herre, fader, och konung. Utan Gud är för mig nå-

got mycket större och har både manlighet och kvinnlighet i sig. Gud skapade människan till 

sin avbild och människan består av man och kvinna liksom Gud gör. Det är vår patriarkaliska 

tradition som har gjort Gud enbart till man och för att undvika att fortsätta denna tradition 

som förtrycker och underordnar kvinnorna måste man, anser jag, börja tala om Gud som 
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kvinna. Detta kommer inte att ske smärtfritt och det kommer att kännas obekvämt för många, 

men det är en nödvändighet om kyrkan skall bli jämlik. 

 

Sammanfattningsvis vill jag säga att jämlikhet inte är något för Svenska Kyrkan så länge som 

de inte är villiga att släppa in kvinnlighet och ger kvinnor möjligheten att känna igen sig i 

både Gud och Jesus/Kristus. Med tanke på det nya kyrkohandboksförslaget och mina inter-

vjuer tycks det finnas både en vilja och en motvilja att göra detta. Frågan är bara vem som har 

den starkaste rösten. Personligen hoppas jag att det blir den förstnämnda. 

 

4.1 Förslag till vidare forskning 

I arbetet med denna uppsats har många frågor väcks men som jag tyvärr inte har haft möjlig-

het att besvara här. Jag tar dem därför med mig till framtiden och hoppas att jag där skall få 

chansen. Mina frågor är: 

 

 Trots att det är ett mansdominerade språk som används i kyrkan är det mest kvinnor 

som söker sig dit. Varför är det så? 

 Till skillnad från förr är det idag är det mest kvinnor som söker sig till prästutbildning-

arna. Prästyrket håller på att bli ett kvinnoyrke. Vad är det som lockar kvinnorna? Och 

vad är det som gör att männen inte längre är intresserade? 
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Abstrakt

Detta är en uppsats som bland annat försöker ge förslag på hur man kan skapa ett jämlikt gudstjänstspråk som inte legitimerar mäns överordning och kvinnors underordning. För i dagens gudstjänst talar man om Gud och Jesus/ Kristus men manliga ord som utesluter att Gud också har en kvinnlig sida. Trots att det står i bibeln att Gud skapade mannen och kvinnan till sin avbild. I den här uppsatsen har jag med hjälp av den hermeneutiska metoden försökt besvara frågan; Är jämlikhet något för Svenska Kyrkan?

Jag har valt att skriva uppsatsen ur ett feministteologiskt perspektiv eftersom denna, i likhet med den hermeneutiska metoden, utgår från erfarenheter. Eftersom det är i gudstjänstspråket som svenska kyrkans tro kommer till uttryck i tal och handling har jag valt att avgränsa mig till detta område. Uppsatsens främsta utgångspunkt är att i kristendomen finns det en jämlikhetstanke. Denna grundar sig på att Gud är både man och kvinna och att inkarnationens poäng är att Jesus blev människa och inte man. Uppsatsens källor består av relevant litteratur, Internet publiceringar och intervjuer med tre präster.

Med hjälp av allt detta har jag kommit fram till att jämlikhet kan vara något för Svenska Kyrkan om de är villiga att släppa in kvinnlighet och möjligheten för kvinnor att känna igen sig i Gud och Jesus/ Kristus.
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1. Inledning


Förra året var det fyrtio år sedan som de första kvinnliga prästerna vigdes inom Svenska Kyrkan. Inför detta jubileum, som skedde på palmsöndagen, skickade ärkebiskopen KG Hammar ut ett pressmeddelande. I detta skrev han: Kvinnor har berikat Svenska Kyrkan genom sina erfarenheter i prästämbetet. Jag är också övertygad att detta kommer att öka ytterligare och fördjupas i framtiden. Denna uppsats handlar bland annat om hur kvinnors erfarenheter kan bidra till att skapa ett jämlikt gudstjänstspråk som förverkligar att Gud skapade mannen och kvinnan till sin avbild.


1.1 Varför skriver jag denna uppsats?


Förmodligen är det många kvinnor före mig som suttit i kyrkan och känt sig exkluderad av det manliga språket. Kanske har de liksom jag provat att byta ut alla de manliga orden och metaforerna till kvinnliga och på så sätt fått en annan bild av Gud. För när man gör detta inser man hur manlig Gud och gudstjänstspråket är. Detta till trots att det i början av bibeln står att Gud skapade mannen och kvinnan till sin avbild. Jag skriver denna uppsats för att jag gång på gång har suttit i kyrkan och känt mig exkluderad av det mansdominerade språket.

1.2 Syfte och frågeställning


Jag har givetvis för avsikt att med denna uppsats försöka besvara min huvudfrågeställning: Är jämlikhet något för Svenska Kyrkan? Jag vill också med uppsatsen ge förslag på vad man kan göra för att skapa ett jämlikt gudstjänst språk som inte exkluderar kvinnor. Kan inklusivt språk vara lösningen? Eller finns det andra möjligheter? Dessutom finns det förutsättningar för ett jämlikt gudstjänstspråk?


2. Teori och Metod


2.1 Metodval


Då jag kände att jag var allt för involverad och berörd av mitt ämne valde jag den hermeneutiska metoden. Det kändes som denna var den mest självklara eftersom jag ville skriva uppsatsen utifrån mina egna erfarenheter, dessutom grundar sig mitt perspektiv val, feministteologin, i mångt och mycket på erfarenheter.

Vad är då den hermeneutiska metoden? Den utgår från att människor inte kan ställa sig objektiva till sin tillvaro, utan att alla har en förförståelse. Med andra ord en för kunskap som grundar sig på intressen och erfarenheter av det man ställs inför. Förförståelsen kommer bland annat till uttryck i det sätt vi formulerar problem och ställer frågor. När man arbetar med den hermeneutiska metoden börjar man med att formulera sin egen förförståelse och utgår sedan från denna. Detta kommer jag att göra i mina utgångspunkter. Jag kommer sedan utifrån mig själv med hjälp av litteratur, Internet publiceringar och intervjuer besvara min huvudfrågeställning; Är jämlikhet något för Svenska Kyrkan.


Inom Svenska Kyrkan pågår det ett jämlikhetsarbete. 1997 anordnade teologiska kommittén en studie kring frågan om kön och teologi i Uppsala. Som ett första steg anordnades en offentlig utfrågning kring kvinnligt, manligt, mänskligt i människosyn och gudsuppfattning. Till denna bjöds sakkunniga in för att de skulle kunna bidra till en ökad könsförståelse i människosyn och gudsbild och om den roll de spelar i teologin.
 Utfrågningen behandlade fyra ämnesområden. Dessa var könsteori, språk och gudstjänst, ämbetssynen och jämställdheten i kyrkan. Några av de inbjudna var där för att tala om gudstjänstspråket och då framför allt det som har att göra med det inklusiva språket. Protokollen från utfrågningarna finns tillgängliga på Svenska Kyrkans hemsida. Detta material har varit värdefullt för mig när det gäller att få en bild av vilket arbete som pågår när det gäller att skapa ett jämlikt gudstjänstspråk.


För att få kännedomen om hur det ser ut i Svenska Kyrkan idag och vilka förutsättningar det finns för ett jämlikt språk, valde jag att intervjua tre präster i tre närliggande församlingar. Dessa var Marianne Eriksson från Staffans församling, Bengt Danielsson från Heliga Trefaldighet och Klara bergel Johnsson från Maria kyrkan. Att jag valde dessa tre beror på att jag ville präster som var verksamma runtomkring mig. Dessutom ville jag att det båda könen skulle vara representerade. Alla tre var för mig helt okända.


2.2 Perspektivval


Feminism är för mig uppfattningen om att män och kvinnor har samma värde och skall därför ha samma rättigheter och möjligheter. Inget kön är för mer än den andra utan båda två är lika värdefulla. Detta är för mig jämlikhet och eftersom min uppsats strävar efter att uppnå det valde jag att skriva ur ett feminist teologiskt perspektiv. Vad är då feministteologi? Jag tycker följande beskrivning talar för sig själv:

Det är inte nödvändigtvis en teologi av eller om kvinnor, utan en teologi som tar på allvar att både kvinnor och män är skapade till gudsavbild och kallade till lärjungeskap och efterföljelse på samma villkor. Den feministiska teologin strävar därför i sitt kritiska projekt efter att avslöja patriarkala strukturer, och i sitt konstruktiva projekt efter att formulera och presentera teologiska modeller som bekräftar alla människors lika värde, möjligheter och rättigheter, och därigenom ge förutsättningar för en praxis som inte är organiserad kring kvinnors underordning och mäns överordning. 


2.3 Avgränsningar

I denna uppsats kommer begreppet jämlikhet användas främst för att beteckna jämlikhet mellan man och kvinna. Jag är ytterst medveten om att begreppet är större än så. Dock kommer ett undantag att göras i del som behandlar jämlikhetens historia. Där kommer jag att ta upp mänsklig jämlikhet. Jag har också valt att avgränsa mig till det språk som talas i dagens gudstjänst eftersom det är främst där som prästerna möter sin församling och i tal och handling formulerar den tro som Svenska Kyrkan står för.

2.4 Utgångspunkter


Jämlikhet är för något väldigt viktigt och betydelsefullt. För jag anser att alla människor har ett människovärde som gör alla till jämlika. I min B-uppsats kom jag fram till att kristendomen kan bli en jämlik religion om den är beredd att se sin verklighet. Med detta menade jag att den måste se kvinnan både i historien men framförallt i nuet. Kristendomen måste också erkänna vad den har gjort mot kvinnorna och vara beredd att ändra sitt utseende för att kvinnorna kan få plats. Detta ligger till grund för denna uppsats och jag har många av mina utgångspunkter i detta. För denna uppsats är skriven utifrån att Gud inte har ett bestämt genus. Detta grundar jag mig på att i första skapelseberättelsen kan man läsa följande; Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.
 Dessutom anser jag att inkarnationens poäng inte är att Gud blev en man utan en människa. Med andra ord är det Jesus mänsklighet som är det viktigaste och inte hans manlighet.

2.5 Tidigare forskning


Feministteologin växte fram i USA under slutet av 1960- talet som en kritik och vidare utveckling av judisk och kristen teologi.
 Med den har sina rötter i 1800-talets kvinnorörelse. Elisabeth Cady Stantons The woman’s bibel (1895) ses som ett historiskt dokument och startskott för feministteologin. Mary Dalys Beyond God the father har också varit betydelse full för feministteologin. Boken kom ut 1973 och skakade om den etablerade patriarkala teologin. Syftet med boken var att förändra det könsbundna språk som styrde människors tankar och bilder. Mary Daly föreslog ett nytt icke könsbudet gudsnamn, Be-ing.

Det finns flera typer av feministteologi men många delar upp den i tre riktningar. Petra Junus använder sig av Astri Haauges uppdelning i sin bok Den levande gudinnan. De tre inriktningarna är; moderata reformister, radikala reformister och revolutionära radikaler. Den första gruppen förklaras som att de arbetar för en rättelse av kristendomen. De anser att i kristendomens kärna finns det ett budskap som talar för frigörelse för kvinnor, men det är den patriarkaliska traditionen som har lagt sig som en mansdominerad ram runt religionen och därför arbetar de för att ta bort denna. De radikala reformisterna anser inte att bibeln är fullständig. Utan de arbetar för att göra den komplett genom att tillföra traditioner från andra religioner och helst de som har en grund i gamla gudinnetraditioner. De vill också lägga till kvinnors religiösa erfarenheter. Medan de revolutionära feministteologerna vänder sig helt från kristendomen som de anser är alltför genomträngd av patriarkal ideologi. De försöker istället skapa något nytt utifrån kvinnors erfarenheter och feministisk teologi.

Det är inte bara feministteologin som arbetar med att skapa ett jämlikt språk. Författarinnan Sallie McFague talar för en metaforiska och heuristisk teologi. I sin bok, Gudsbilder i en hotfull tid, förespråkar hon användandet av personliga metaforer som måste vara representativa och betydelsefulla för människorna idag. För de gamla patriarkaliska bilderna som förklarar Gud som Herre och Fader hör inte hemma i vårt samhälle och vår vardag. Det gör där emot metaforerna Gud som mor, kärlekspartner och vän.


Anne-Louise Eriksson är en nutida svensk feministteolog som i sin bok, Kvinnor talar om Jesus - en feministteologisk praxis, ägnar uppmärksamhet åt kristologi och feminism. Hon tar dels upp hur akademiska nordamerikanska feministteologer och dels hur tio svenska kvinnliga präster/pastorer ser på detta. Syftet med boken är att ställa dessa två bredvid varandra och därmed kunna urskilja vilka tankegångar man skulle kunna använda sig av för att utveckla en konstruktiv feministisk kristologi.

Ninna Edgardh Beckman, doktorand i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet, har skrivit boken Sofia- den Vishet vi förkunnar. Den handlar om Visheten, på grekiska Sofia, i judisk- kristen tradition. Sofia ses i boken som en tydligt personifierad kvinnogestalt i Gamla testamentet. I ordspråksboken nämns hon som den som är född före allt och var med vid världens skapelse, sedan dess är hon närvarande på jorden som människornas bästa vän och vägledare. Visheten finns främst i de apokryfiska skrifterna och detta är en av anledningarna att hon är så okänd för oss. Den har inte funnits med i vår bibel förrän nu.


3. Resultat redovisning


3.1 Bakgrund


Strävan efter jämlikhet är inget nytt fenomen utan har funnits med i den västerländska traditionen sedan upplysningen. För det var i och med den som det kom ett nytt sätt att se på människan som var mer humanare än vad det tidigare hade varit. Idén om upplysningen var att människan är i stånd att självständigt och fördomsfritt tänka och höja sig moralisk bara hon först blir upplyst.
 Även om upplysningsfilosoferna inte arbetade aktivt för jämlikhet mellan könen lade de en grund för ett jämlikhetstänkande. De ansåg att människor, både män och kvinnor, var födda som fria, rationella och tänkande varelser. Samtidigt som de lanserade en idealiserad moderskult.
 Upplysningen förespråkade också en mer mänskligare kristendom och var emot en fundamental tro på bibeln och de stod för en framtidstro som grundade sig på att ju mer förnuftet vinner terräng och avslöjar misstag, villfarelser, fördomar och övertro, desto närmare kommer människan en härlig gudålder, där förnuftet har segrat helt, och harmoni och fred råder.


Under franska revolutionen förekom det också en jämlikhetssträvan. Där kämpade man för frihet, jämlikhet och brödraskap. Där var främst borgar klassen som krävde jämlikhet med aristokratin Till en viss del syftade denna till politisk frihet men framför allt handlade det om en ekonomisk, nämligen friheten till företagsamhet och vinst.
 Det är från denna tid som ordet jämlikhet har används för att beteckna likhet mellan människor i juridisk/demokratisk mening, såsom likhet inför lagen, lika rättigheter etc.
 Under franska revolutionen arbetade en del kvinnor för att de medborgerliga rättigheterna även skulle inkludera dem, men de fick inget gehör för detta.


På det politiska planet har jämlikhet oftast handlat om demokrati och rösträtt. I Sverige har processen fram till allmän rösträtt sett ut på följande sätt. I början av 1700-talet var Sverige ett ståndsamhälle, där folket var uppdelat i fyra grupper, adel, präster, borgare och bönder.
 De politiska rättigheterna var alltid bundna till vilket stånd man tillhörde. I takt med att en kapitalistisk marknadsekonomi bredde ut sig och under påverkan av liberalismens idé om likhet inför lagen avvecklades ståndsamhället successivt. Under 1800- och 1900-talet utvecklade Sverige en parlamentarisk demokrati. Detta tog sin början i 1809-års regeringsform där grundtanken var en strävan till makt balans mellan kung och riksdag.
 I denna fastslogs också vissa grundläggande medborgerliga rättigheter, till exempel yttrande- och tryckfrihet och till en viss grad religionsfrihet.

På 1890-talet blev rösträttsfrågan en stor polistik fråga. Detta berodde på flera orsaker. Under 1880-talet hade det växt fram ett stort politiskt intresse. Dessutom var det goda tider och det gjorde det möjligt för att allt flera arbetare nå upp till den minimiinkomst som krävdes för rösträtt. Antalet röstberättigade ökade och det gjorde det nästan omöjligt för riskdagskandidaterna att ställa sig likgiltiga till rösträttskravet. Under denna tid utökades också värnpliktstiden och man började fråga sig om det var berättigat att neka människor rösträtt och samtidigt kräva att de med vapen i hand skulle försvara landet.
 1909 trädde en rösträttsreform i kraft. Med denna blev det allmän rösträtt för män.1918 lades en proposition om rösträtt för kvinnor och 1921 fick kvinnorna rösträtt och Sverige tog det sista steget mot allmänna val.


Inom kyrkan har jämlikhet främst gällt kvinnors rätt till prästyrket. Vid 1958 års kyrkomöte beslöt man att kvinnor skulle få behörighet till prästämbetet och 1960 prästvigdes de första kvinnorna. Det har varit ett stort motstånd till kvinnliga präster och framför allt har det varit manliga präster och lekmän som stått för detta. 
 Framför allt har deras åsikter grundat sig på att Jesus var man och därför kan inte kvinnor representera honom. Fortfarande finns det inom Svenska Kyrkan som har denna uppfattning.

3.2 Feminist kritiska kristologins tre områden


I boken Kvinnor talar om Jesus tar Anne-Louise upp tre områden som den feminist kritiska kristologin måste koncentrera sig på.
 För det första är att föreställningen om att Jesus är Kristus mer eller mindre framställer att män och det manliga är närmare det gudomliga än vad kvinnor och det kvinnliga är. För Jesus manlighet har används för att bekräfta kvinnors underlägsenhet samtidigt som det har rättfärdigat manlig dominans. För även när Gud ses i könsneutrala termer kvarstår det faktum att Gud inkarnerades i en manlig gudom och detta legitimerar patriarkala drag hos Gud. Ett exempel på detta är att många av dem som är emot kvinnliga präster argumenterar för sin sak med att Jesus var man och därför kan inte kvinnor vara präster. Vidare måste de kritisera den androcentriska kristologins tendens att strukturellt lokalisera kvinnors identitet och frälsning och frälsning utanför, och oberoende av, kvinnor erfarenhet och frälsnings.
 Med detta menas att kvinnors värde och frälsning är beroende av deras förhållande till en manlig frälsare. Detta sker också med kvinnans vardagliga liv där hennes värde är bunden till hennes man. Exempel på detta är att i ett patriarkaliskt samhälle bestäms kvinnors sociala status efter vad mannen är. För det tredje kritiseras det sätt som Jesus, både som människa och gudom, idealiseras och görs till norm för den goda människan. För detta gör att mänskligheten skall efterlikna en man och att det är det manliga livet som framställs som det perfekta livet.

3.3 Behovet av ett jämlikt språk


I sin bok tar Anne-Louise tar även upp det konstruktiva projektet som arbetar:

för att motverka en konstruktion av kön där män och det ”manliga” överordnas och kvinnor och det ”kvinnliga” underordnas genom att göras normerande och mer gudslikt, och där det i upprättelse och frälsning som Kristus ger inte involverar kvinnor lika direkt som män, eftersträvar feministisk teologi ett kvinnoinkluderat sätt att tala om vad Kristus är. Det betyder inte nödvändigtvis ett avståndstagande från Jesus utan att kvinnor har möjlighet att känna igen sina egna liv och erfarenheter i Kristus händelser.


Detta ser jag som ett sätt att arbeta för att få ett jämlikt språk.


3.3.1 Inklusivt språk


Vid utfrågningen i Uppsala var Kerstin Bergman och Ninna Edgardh Beckman inbjudna för att tala om inklusivt språk. Kerstin ser språk som en social företeelse för kommunikation.
 Enligt henne utvecklas språk i samspel med omvärlden och olika på grund av miljö. Det manliga språket utvecklas i en manlig miljö och det kvinnliga i en kvinnlig miljö. Eftersom vår kultur länge varit segregerad och mansdominerad har språket också blivit det. Det manliga språket exkluderar kvinnor och det är därför Kerstin talar för användandet av ett inklusivt språk som inkluderar båda könen, ett språk där manliga och kvinnliga erfarenheter kommer till uttryck och tilltalas. För män och kvinnor har olika erfarenheter och upplevelse av omvärlden och livet. De talar också om verkligheten på olika sätt och med hjälp av olika uttrycksmönster. Detta måste också få komma fram i det inklusiva språket.


Ninna talade både om inklusivt språk och Sofia gudstjänster.
 I sin inledning till utfrågningen beskriver hon inklusivt språk som ett språk som talar om Gud och mänskligheten på ett sådant sätt att olika mänskliga erfarenheter- t.ex. erfarenheten av att vara man eller kvinna får plats. För Beckman handlar inte bara inklusivt språk om rättvisa utan även om teologi. Det är också en fråga om människosyn, synen på Gud, relationen mellan skapelsen och Gud. För när vi talar om treenigheten som Fader, Sonen och den heliga Anden, framstår Gud som man och definitivt inte som kvinna. Detta till trots att det är allmänt erkänd sanning att Gud är varken man eller kvinna. Ett annat starkt skäl till att använda sig av ett inklusivt språk är att det i Bibeln finns kvinnliga bilder av Gud. Exempel på detta är Sofia, Visheten. Ninna berättar att under senare tid har feministteologer tagit fram berättelser om Guds Vishet ur mörkret. Dessutom har feminist systematiska teologer arbetat med att försöka beskriva Guds treenighet med såväl kvinnliga termer som manliga. Detta för att Guds treenighet skall kunna uttryckas i en kvinnlig bild lika väl som en manlig.


Sedan några år tillbaka har Sofia gudstjänster firats i Stockholm. Dessa har arrangerats av Kvinnor I Svenska Kyrkan i Stockholmsstift. Behovet att få pröva ett inklusivt språk har varit den drivande kraften bakom gudstjänsterna. Temat för gudstjänsterna har varit Sofia och begreppet har används som gudsnamn och för att tala om skapelsen. Sofia har också under gudstjänsterna identifieras som Kristus och framställs som den som inbjuder till måltid. Under tillställningen har det inklusiva språket inte bara använts i form av både kvinnliga och manliga bilder, utan även i form av andra slags språk. Gudstjänstbesökarna har inte bara fått jobba med intellektet utan med kroppens sinnen och känslor t.ex. i form av dans och rörelse. Sofia gudstjänsterna har dragit många besökare och man har fått en hel del positiva reaktioner. Men gudstjänsterna har också fått kritik och anmäldes till Domkapitlet för att den var oförenlig med kristen tro. Anmälan prövades men avslogs. Man kunde inte hitta något som stred mot den kristna tron.


För Anne-Louise handlar kravet om inklusivt språk inte om att kvinnor skall känna sig inkluderade och medräknade utan att de skall kunna känna igen sig. Att de skall kunna identifiera sig med det som är likt dem. Gud skall kunna liknas som en far och mor. Men det inlusiva språkets problematik är inte att främst att kvinnor:

inte kan identifieras sig på grund av att Gud och Kristus framställs genom en terminologi som konnoterar manligt kön och därför exkluderar kvinnor. Problemet är istället det faktum att män alltför lätt kan göra det. Det är ett feministiskt problem därför att det naturligtvis leder till uppfattningen att kvinnor är underordnade och av mindre värde. Det är dessutom ett teologiskt problem eftersom det urholkar själva gudsbegreppet; föreställningen att något är annorlunda, större och mer än vad kvinnor är. Mary Dalys numera klassiska ord ”Om Gud är man är mannen Gud” kan förstås mot den här bakgrunden.


Hon föreslår också att det första och främsta steget i arbetet med ett inklusivt teologiskt/kristologiskt språk, inte strävar efter att tillföra språket gudsbilder som konnoterar kvinnor, utan att vi istället rensar bort de gudsbilder som konnoterar män.
 Men det kvinnliga måste också få en plats. För när en teologi utesluter vissa delar av livet och erfarenheter tyder det på att den inte på ett framgångsrikt sätt lyckats tolka, ordna och skapa mening.

3.3.2 Andra möjligheter


Kristendomen har, enligt Anne-Louise, blivit en mansdominerad religion för att den har utvecklats i en patriarkalisk kontext. Hon förklarar detta med att kristen tro ”har blivit” något annat än vad den ”egentligen är”.
 För att bryta med strukturerna av manlig dominans förespråkar Anne-Louise en jämlik demokratisk praxis. För henne är teologi ett språk som tolkar och ger människors erfarenheter mening. Dessutom anser hon att teologins uppgift snarare är att verka som trädgårdsodling än malmletning. För att uppnå en jämlik demokratisk praxis måste man fokusera på Jesus gränsöverskridande. För berättelserna om honom handlar om hur han ihop med kvinnor och män överskrider hierarkiska gränser och hur Gud ställer sig på deras sida som en kärleksfull kraft. För Anne-Louise är denna fokusering på gränsöverskridande och gemenskapen det som feministteologer eftersträvar. För det är en kristologi som utmanar marginaliserade och förtryckande maktstrukturer och öppnar människor för varandra i ömsesidighet, solidaritet och gemensamt ansvarstagande.


Men det räcker inte med enbart detta. För att en jämlik demokratisk praxis skall komma till uttryck måste vi också gestalta det i det språk vi använder. Enligt henne kan användandet av Sofia istället för Kristus vara en lösning. För det finns, för Anne-Louise, nödvändig koppling mellan Jesus manliga kön och bilden för gudsuppenbarelsen, Kristus. För om det som uppenbaras är tillvarons yttersta – innersta – djupaste inskrider i världen som ett kärleksfullt gränsöverskridande kan det till och med ligga en didaktisk poäng i att gestalta detta gränsöverskridande i ett språkligt sådant.
 För Jesus är inte uppenbarelsen, utan han är den som tillsammans med andra iscensätter den. I Johannesevangeliet kan man läsa om ordet som blev kött. I den dominerande teologiska diskursen som vi har haft har vi talat om ordet som logos eller Kristus. Men, föreslår Anne-Louise, om vi istället medvetet använder oss av feminina former av gudsuppenbarelsen kan vi förändra den diskursen som berättar om Jesus på ett sätt som tjänar mäns intressen. Hon föreslår därmed att byta ut Kristus mot Sofia, eftersom hon finns tillgänglig i vår tradition. För om man skall kunna bryta det manliga herraväldet som kommer till uttryck i gudstjänstspråket, måste man medvetet använda sig av kvinnligt genus när man talar om hur Gud överskrider gränsen mellan det oändliga och det ändliga. Hon ställer sig själv frågan om man inte då får ett omvänt förtryck? På detta svarar hon att den kvinnliga gudomen inte arbetar enligt samma logik som en manlig. Dessutom medger hon att om det nu inte blir bättre för män så blir det i alla fall det för kvinnor och det är på tiden. Jag är beredd att hålla med henne.


3.4 Förutsättningarna för ett jämlikt språk


I ovan text har jag presenterat några av de förslag som finns när det gäller att skapa ett jämlikt språk. Men vilka förutsättningar finns det egentligen att verkställa dessa? Är kyrkan beredd att förändra sitt sätt att tala om Gud och Jesus? För att få en uppfattning om detta och en bild av hur det idag ser, har jag valt att intervjua tre präster om hur de ser på gudstjänstspråket, jämlikhet och bilden av manligt och kvinnligt. Dessutom har jag tagit del av den debatt som pågår om det nya kyrkohandboksförslaget.


3.4.1 Tre präster om gudstjänstspråket, jämlikhet och bilden av manligt och kvinnligt

3.4.1.1 Gud skapade människan …


Min första fråga var; vad betyder Gud skapade människan till sin avbild till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem, för dig? Marianne Eriksson svarade att Gud har skapat oss och lagt i oss det som vi är satta att vara, alltså man och kvinna. Gud har båda delarna i sig, precis som vi människor har.


Bengt Danielsson svarade att det säger något om vem Gud är och vem människan är. Gud är inte könlös utan är både man och kvinna. Bengt ser också denna skapelse berättelsen som ett uttryck för att den nya människan uppstår i relationen mellan två kön. Detta gestaltas i en väldigt intim relation som samlaget och det åskådliggör en bild av den sinnliga guden. Han anser också att det visar att människan i sin avbild till Gud består av två kön. Inget är förmer än det andra. I denna urmyt, som han anser att första skapelse berättelsen är, är jämlikheten solklar. Klara Bergel besvara frågan med att människan är det viktigaste, men människan består av man och kvinna. Hon ser det först som en enhet, människan, som blir uppdelat i två delarna. Människan har en likhet med Gud där Gud upplyfter människan. Hon är något speciellt och har högt värde för Gud. Texten uttrycker också att Gud har gett något till människan till exempel ansvar och kärlek.

I alla tre svaren anser jag att det finns en klar och tydlig jämlikhets tanke mellan man och kvinna. Människan består av båda könen, men inget är för mer än den andra. Både Marinne och Bengt talar om Gud som inte könlös utan har båda sidor i sig. Med andra ord är Gud både man och kvinna. Detta visar, anser jag, att det finns en jämlikhets grund att stå på. Det är bara upp till prästerna själva att bestämma hur de vill gestalta detta.

2.4.1.2 Bilden av manligt och kvinnligt


Nästa fråga löd, hur arbetar du med bilden av manligt och kvinnligt i din gudstjänst? Marianne förklarade att hon försöker att inte berätta om Gud som han, utan Gud som Gud. Men det är inte alltid så lätt och det blir tjatigt. I nattvardsbönen använder hon den bön som talar om Gud som mor och far. Hon säger också att idag kan det vara svårt att tala om Gud som far eftersom det är många som inte har en bra fadersbild att relatera till. Speciellt här på Brynäs som är ett socialt utsatt område där många fäder är frånvarande. Överhuvudtaget försöker Marianne tänka igenom sin gudstjänst innan men, medger hon, det blir sedan vad man själv är. Det är också viktigt för henne att vara sig själv. Dessutom sägs det, berättar hon, att kvinnor predikar annorlunda.


Bengt svarade att han inte arbetar med bilden av manligt och kvinnligt så medvetet. Frågan är, säger han, om det verkligen är så att bibeln består av manligt språk. Den här debatten om manligt och kvinnligt får män att känna sig som presumtiva våldtäktsmän. För honom är det viktigare att arbeta för att återerövra och förklara begrepp som med tiden har fått fel innebörd och betydelse. Dessa är till exempel synd, nåd, och förlåtelse.

Klara Bergel svarade att det gör hon kanske inte så medvetet i bilder och ord. Men hon försöker vara sig själv när det gäller språket, predikningar, exempel formuleringar. Samtidigt medger hon är att hon är lätt halka in på det som man brukar göra. Klara tycker ändå att det är en rikedom att man har båda sidorna. Dessutom handlar det inte bara om språket utan vart man som präst placerar sig. Att man är med i församlingen och de är med mig.


Ingen av prästerna arbetar aktiv med bilden av manligt och kvinnligt i gudstjänsten. Men både Marianne och Klara försöker ändå göra något. Det finns en medvetenhet hos dem att språket har, eller har haft, en patriarkalisk prägling. Detta ser jag inte lika tydligt hos Bengt. Han ifrågasätter om bibeln verkligen består av manligt språk. Detta förvånade mig eftersom de patriarkaliska dragen är så tydliga för mig.

2.4.1.3 Gudstjänstspråket


Nästa fråga var, om deras gudstjänstspråk hade förändrats de senaste åren? Marianne svarade att det vet hon inte. Men medger hon, man blir tryggare att uttrycka sig med åren och vågar vara mer tveksam. Överlag tycker hon ändå att Gud har fått mindre patriarkaliska drag än vad Gud hade för tio år sedan. Idag lyfter man också fram sådant hos Gud som är typiskt kvinnligt.

Bengt förklarade att det har det inte gjort inom ett jämlikhetstänkande. Han berättar om sin studietid då han gick i en klass med övervägande kvinnor, där vissa var väldigt starka feminister och drev det här med jämlikhet väldigt hårt. Han har sedan denna tid ett kluvet förhållande till det här. Han utbrister; låt oss vara människor! Bengt känner ibland att det är fult att vara man och medger att han inte står opåverkad till det här och kanske är det så att han vill måna om det manliga lite extra i prostest. Dessutom är det här för honom ingen stor fråga.


Klara säger att nu använder sig av ett inkluderade språk som inkluderar många. Hon berättar att hon är med i ett kvinnligt nätverk som består av kvinnliga präster. Hon säger att när de firar gudstjänst tillsammans är hon mer frimodigare. Nätverket ger också impulser och det är viktigt. Klara sammanfattar det hela med att manligt och kvinnligt finns där med eller mindre medvetet men hon medger samtidigt att hon inte är en föregångare.

Både Mariannes och Klaras språk har mer eller mindre förändrats de senaste åren. Bengt svarar tydligt att det har det inte gjort inom ett jämlikhetstänkande. Hans svar här ser jag som en fortsättning på frågan innan. Han var också där väldigt kluven till det här med manligt och kvinnligt och under denna fråga fick jag veta svaret. Till en viss del kan jag förstå hans känslor för det får inte bli en omvänt förtryck där kvinnor är de överordnade och männen de underordnade. Men för att en förändring skall kunna ske, och för att jämlikhet skall kunna uppstå, måste det manliga tonas ned och det kvinnligt upp


På min nästa fråga; hur skulle en jämlikt gudstjänstspråk kunna se ut, tror du? Marianne svarade att när vi vågar vara oss själva blir vi också jämlika. Man skall stå för den man är och samtidigt respektera de andra. Jag frågade henne här om det handlar om mångfald och hon svara ja på min fråga. Det handlar om att man får vara på det sätt man är. Hon tycker också att delaktigheten av församlingen är viktigt. Prästen kan sköta nattvard och predikningar men de andra kan man hjälpas åt med.


Bengt replikerade med en motfråga; frågan är om det är ojämlikt? Han medger också att det skulle vara intressant att få vara kvinna för en dag för att känna om han kände sig förtryckt. Han säger också att det är mest kvinnor som kommer till gudstjänsten. Kyrkan blir mer och mer kvinnlig. Han säger, att när jag går i pension kommer jag som man förmodligen vara i minoritet. Bengt tar här upp den nya gudstjänsthandboken och säger att det slår fel. Man måste utgå från den beskrivningen som finns i bibeln och i traditionen. Det går inte att läsa bibeln selektivt och ta ut de bästa delarna. För om vi skall göra det helt jämlikt måste vi ta bort vissa delar av Gud och då blir det fel. Vi måste möta en hel Gud med alla delar och tampas med dessa. Det går inte att skapa en ”snuttefilts Gud”, för Gud är mer än detta. Han säger att han inte tror på ett inklusivt könsneutralt språk. Det är att göra det allt för enkelt för sig och dessutom är det fegt.


Klara svarar att det handlar inte bara om språket utan för henne sitter det mer i former och uttryck. Till exempel vart man som präst är placerad och hur man lägger upp sin gudstjänst. Det måste också bli en jämlikhet mellan präst och församling. Församlingen måste känna sig delaktig i gudstjänsten. Hon vill att språket skall vara enklare så att det skall bli mer lättförståeligt. Man talar om något som är angeläget och gudstjänsten skall ju förmedla mysteriet och hålla fram Gud. Men samtidigt får det inte bli banalare och mindre högtidligare för det. Man behöver heller inte förstå allt men delaktighet är nyckelordet.


Både Marianne och klara pratar om en delaktighet. Detta tror jag är enormt viktigt, för det jämlika gudstjänstspråket handlar inte enbart om orden som uttalas utan också hur saker och ting uttrycks. Man firar gudstjänst tillsammans och det tror jag är betydelsefullt för församlingen att känna. Jag kan av egen erfarenhet berätta om två midnattsmässor som jag deltagit i. Under dessa har församlingen suttit tillsammans framme vid altaret. När det har varit dags för nattvard har kalken och oblaten skickats runt mellan besökarna och de har hälsat varandra med orden Kristi kropp för dig utgjutet och Kristi blod för dig utgjutet. Att fira nattvard på detta sätt har varit en otroligt fin upplevelse. Delaktigheten och gemenskapen mellan besökarna har gett mässan ett liv. Dessutom finns inte de hierarkiska drag som, jag tycker, det traditionella sättet att fira nattvard har. Där prästen som är ”lite förmer” än församlingen delar ut nattvarden.


Bengt fortsätter sitt ifrågasättande. Här gäller det både det ojämlika språket och om kvinnor är förtryckta. Det är också viktigt för honom att bevara den Gud som finns i bibeln och alla de gudsbilder som den inrymmer. Personligen anser jag att det inte kan vara ett hinder att berika denna bild med ytterligare bilder. Bengt svarade tidigare att Gud har båda könen inom sig.

Den tredje frågan som handlade om gudstjänstspråket var följande: Om du fick fria händer, hur skulle du vilja att gudstjänst språket skulle vara om tio år? Marianne tyckte att det var svårt att svara på denna fråga. Men hon tycker att det är viktigt att ha ett språk som man kan förstå. Dessutom att språket handlar om något. Det skall också vara en närmande språk och inte fjärmande som hon ibland kan tycka att det jämlika språket kan vara.


Bengt erkänner att det inte skulle handla så mycket om manligt och kvinnligt. Det finns risk att banalisera den kristna tron för vi skall göra det så mysigt som möjligt. Det finns en fara att gå den vägen än en mer öppnare, som han förespråkar. Han vill ha ett språk som man kan kommunicerar med och som tar människan på allvar och som inte underskattar henne. Ett mer poetisk språk än beskrivande. Ett språk som öppnar fler möjligheter och som snarare förstorar Gud än förminskar. Några dagar efter att jag hade intervjuat Bengt Danielsson fick jag ett brev utav honom. I det skrev han följande: språket handlar för mig i första hand inte så mycket om manligt och kvinnligt utan snarare om en återupptäckt, förnyelse och ”resakralisering” av det språk vi förvaltar. Denna process leder förhoppningsvis fram till ett nytt språk.


Klara svarar att för henne handlar det även här om delaktighet. Hon säger att istället för predikan kunde hon sätta sig i en ring med församlingen och samtala om viktiga frågor. Men detta måste ske utan att människor känner sig utsatta och därför kan detta vara en väldigt stort steg. Ett annat sätt är att församlingsmedlemmarna två och två i bänkraderna kunde samtala om till exempel sin tro. Gudstjänsterna blir också rikare om människor ger av sig själva. Klara vill också att musiken skall bli enklare. Vi är ibland lite för elitistiska här säger hon. Det skall vara på ett visst sätt. Vi har mycket att lära oss av till exempel Taizé-mässorna.


Både Marianne och Bengt talar om ett språk som man kan kommunicera med. Båda två är lite misstänksamma mot det jämlika språket. Marianne tycker att det blir fjärmande och Bengt att det banaliserar den kristna tron. Personligen kan jag inte förstå detta för jag tycker att det blir mer nära och berikande att få båda delarna av Gud. Klara fortsätter att tala om delaktighet som är väldigt viktigt för henne.

2.4.1.4 Andra bilder av Gud


Mina två följande frågor liknar varandra. Dessa är; skulle du kunna tänka dig att tala om Gud som modern istället för fadern? Och den andra var; skulle du kunna tänka dig ta in Sofia, Visheten, i din gudstjänst för att det kvinnliga skall kunna få en plats? Marianne förklarade att hon har svårt att tala om Gud som modern istället för fadern. Men däremot kan hon tala om Gud som en moder. Hon tar här upp bibel berättelsen som liknar Gud vid en kyklingmamma som breder ut sina vingar.
 När det gäller Sofia tror hon inte att församlingen skulle fatta vad hon talade om och därför är det ingen finess att göra det.


Bengt svarade på detta när det gäller att säga modern istället för fadern blir det svårt rent språkligt. Jesus tilltalar Gud med fadern eller egentligen Abba som betyder pappa. Gud och Jesus har en far/son relation. I bibeln nämns också Gud som man. Men samtidigt medger han att Gud har inte bara manliga attribut. I bibeln kan man också läsa om Gud som hönsmodern. Bengt vill också få med så många bilder av Gud som möjligt och då menar han inte bara manliga och kvinnliga. Det kan vara till exempel att se Gud som klippan, elden, källan osv. För Bengt är det mer en språklig fråga än en innehållsmässig. Sammanfattningsvis säger han nej det skulle han inte kunna göra för det är en stark konflikt med dels den bibliska och den språkliga traditionen. När det gäller Sofia kan han tänka sig tala visheten men inte som typiskt kvinnligt. Han tycker att perspektivet blir för trångt om man talar om visheten som Sofia.


Klara svarar på min första fråga att hon inte kan tänka sig byta för då blir det lika fel. Fadern säger en sak medan modern en annan. Men visst kan hon tänka sig använda modern. Dessutom nämns Gud som kycklingmodern i en av bibel berättelserna. Hon tycker att bilden blir rikare om man kan få med både manliga och kvinnliga metaforer. Men samtidigt måste man vara varsam för språk måste fungerar och inte skrämmas. Hon tror på att ta det lite försiktigt för att det skall fungera. När det gäller Sofia kan hon tänka sig använda sig av henne på ett visst sätt. Det är en fin och viktig gudsbild. Men samtidigt får inte metaforerna, för hon ser det som det, ta över utan de har sin plats bland andra bilder. Klara erkänner också att hon vet lite för lite om Sofia och hon behöver lära sig mer. Dessutom har hon inte kommit så långt i arbetet med manliga och kvinnliga gudsbilder utan måste jobba vidare på det.


Svaren visar framför allt på två saker. För det första att det är svårt att sätta kvinnliga ord för Gud. Det andra är att begreppet Fadern är väl förankrat i både den bibliska och den språkliga traditionen. Jag tror att det kommer att bli svårt att tona ner detta begrepp för det är så viktigt för många. Men är det egentligen så farligt med att säga Fadern om Gud? Jag ser inget problem med att likna Gud vid en far, likaväl som en mor, men när man talar om Gud som Fadern gör man Gud manlig. När man heller inte kan tänkas kalla Gud för Modern utesluter man att Gud kan vara kvinna. Detta till trots att man ändå anser att Gud består av båda könen. Denna ståndpunkt tror jag inte är unik för mina intervjuer utan ganska vanligt inom svenska kyrkan. Den bibliska guden som Fader, Herre och Konung är utan tvekan väldigt viktigt för många. Detta visar bland annat reaktionerna till det nya kyrkohandboksförslaget som jag ska behandla senare. Men det finns ändå de som är beredd att ända sig. Detta tycker jag Klara visar. Hon är inte beredd att helt byta bort Fadern men är ändå villig att ta in Modern, för enligt henne blir bilden rikare om man får med båda sidor. Klara kan också tänka sig att ta in Sofia för att ge det kvinnliga en plats i gudstjänsten.


Alla tre nämnde berättelsen om hönsmamman som breder ut sina vingar. Detta visar, anser jag, att alla tre ändå är villiga att använda sig av kvinnliga bilder av Gud. Detta är en bra början men det får, enligt mig, inte sluta här. För denna berättelse är en väldigt liten berättelse i bibeln och det behövs mer kvinnliga bilder som tar fram kvinnor och kvinnliga erfarenheter. Där tror jag att svenska kyrkan har att lära sig av feministteologerna som poängterar kvinnors erfarenheter.

3.4.2 Kyrkohandboksförslaget


Just nu pågår det ett arbete med att skapa en ny kyrkohandbok. Motivet bakom denna är framförallt anpassningen till den nya bibelöversättningen, men även strävan efter ett mer inkluderat gudstjänstspråk. Förslaget har nyligen varit ute på remiss och den har fått många reaktioner. På internet har jag stött på några av dessa remisser. Många ogillar att Gud som Fader, Herre, Konung, har tonats ned. Till exempel skriver Mockfjärds församling, i Västerås stift, i sin remiss om detta att:

Vi vill framhålla att en av grundpelarna i den kristna jämställdhetstanken är detta att Gud är Herre och Fader och att vi människor därför måste se på varandra som syskon och medtjänare. Alla mänskliga hierarkier i kyrka, samhälle och familj relativiseras i ljuset av denna grundläggande insikt. Tanken att individen är sig själv nog och inte ska underordna sig någon, varken Gud eller människa, finner vi däremot på intet sätt förenlig med vår kristna tro.


I Kyrkans Tidning har det också pågått en debatt om det nya kyrkohandboksförslaget. Börje Engström, tidigare kyrkoherde och kontraktprost i Malmö, tycker att det nya förlaget är onödig och vill uppmana kyrkostyrelsen att dra in det och lägga det åt sidan några år, för att därefter börja om från bättre utgångspunkter.
 Vad är det då han är så kritisk mot? Bland annat är det det inkluderade språket. Om detta skriver han följande:

När det gäller det inkluderande språket är beskäftigheten närmast pinsam i jakten på personliga pronomina och alla strykningar av ”Fader”, ”Herre”, ”Konung” och liknade. Mer eller mindre borta är den rika bibliska symbolvärd med vilken vi på ”stoftets fattigspråk” försöker säga något om det outsägliga och kvar i våra böner är en livlös och avskalad gudsbild, som det kan vara svårt att upprätta någon personlig och känslomässig relation till.

Detta gör mig djupt besviken. För är det så att utan Fader, Herre och Konung får vi en livlös och avskalad gudsbild, som det är svårt att upprätta en personlig och känslomässig relation till. Vilka möjligheter har en sådan Gud att bli en kvinnlig Gud? Förmodligen väldigt små. Men detta handlar inte bara om möjligheterna till en kvinnlig gudsbild utan att vi inte tillåter Gud vara den Gud är. Gud anses vara större än allt annat men om Gud är så beroende av att ses i mänskliga bilder, som Fader Herre och Konung trots allt är, begränsar det Guds storhet. Börje är också kritisk till att man i det nya handboksförslaget tonar ner Kristus manlighet. Visserligen behöver man inte ständigt säga han om Jesus, för det viktigaste i inkarnationens mysterium är att Gud blev människa, skriver han, men man tonar därmed också ned Kristus trons historiska förankring. Med andra ord att Jesus från Nazareth är Kristus.


Detta ger ingen möjlighet att verkställa Anne-Louise förslag om Jesus Sofia. För Börje är det viktigt att inte tappa Kristus manliga beteckning för då riskerar man att förlora trons förankring. Jag tycker att det är tydligt att han ser både Gud och Jesus/Kristus som män.


Kvinnor I Svenska Kyrkans teologi grupp har, genom Helena Egnell, deltagit i Kyrkans Tidningsdebatt om den nya kyrkohandboken.
 I början av sin artikel kommenterar Helena den debatt som pågått om att vi inte längre får kalla Gud för Herre och Fader, med att säga att den som själv läser det nya förslaget kan dra en suck av lättnad eller besvikelse för det råder ingen tvekan om att Gud är man. För de adjektiv som används för att beteckna gudsväsen står med maskulin e- ändelse: evig, helige etc. Det finns heller inte ett enda tydligt feminint epitet för Gud förutom i en av nattvardsbönerna där Gud nämns som moder.


Vidare skriver hon att i högmässan ordinarium finns inte mindre än åtta Herre och sex Fader. Men för de som i sin gudstjänst vill betona en mer patriarkalisk och hierarkisk bild av Gud kan lätt plocka ihop en högmässa där Gud 43 gånger tilltals som Herre. Men det nya handboksförslaget ger en möjlighet att tilltal Gud under gudstjänsten som All helighets källa eller Du som kommer till räddning. Detta ger, anser de, en djupare gudsbild, som ger rättvisa åt den rikedom som det bibliska materialet innehåller.

Det nya handboksförslaget har, enligt Helene, kritiseras för att det slätar ut och gör Gud könlös. Kvinnor i Svenska kyrkans teologi grupp kan till en viss del hålla med om detta och de hade önskat att man skulle ha vågat att ut svängarna lite mer. De hade hellre velat komplettera med tydliga kvinnliga bilder. Samtidigt som de anser att bilderna av Gud som Herre, Fader, Konung passar mer in i ett förgånget patriarkaliskt och auktoritärt samhälle, där det var otänkbart att använda sig av kvinnliga bilder av Gud eftersom kvinnor sågs som underordnade. Trots detta fanns det där en medvetenhet hos dessa teologer om att Gud var bortom manligt och kvinnligt. Av att döma av den debatt som förs idag, om det nya handboksförslaget, tycks många sakna denna medvetenhet, för när det bara är möjligt att använda manliga bilder för att utrycka Guds storhet, så fungerar ju bilderna också legitimerande på samhällets kvinnoförtryck: eftersom Gud bara kan omtalas i manliga termer, måste mannen vara mer lik Gud än kvinnan.

Kvinnor i Svenska kyrkans teologi grupp vill införa ett inkluderande språk för att de anser att de bilder som har används i ett patriarkalt samhälle har fått dominera och tränga ut den rikedom av gudsbilder som Bibeln rymmer, förminskar Gud. För dem handlar det inkluderande språket om att förstora bilden av Gud. Kvinnor i Svenska kyrkans teologi grupps förhoppning om framtiden är att de som deltar i Gudstjänsten skall uppleva den som en gemenskap av män och kvinnor som präglas av delaktighet och upprättelse, där vi får möjlighet att växa och förvandlas i vår tro. Handboksgruppens arbete ser vi som ett av många nödvändiga steg på vägen.

2.4.3 Sammanfattande diskussion


Trots att många ser Gud som både man och kvinna är det tydligt att det är svårt att tala om Gud som kvinna. Under mina intervjuer tilltalades Gud alltid som han och aldrig som hon. Däremot visade mina intervjuer att det finns en vilja inom svenska kyrkan att släppa in det nya jämlika språket. Men samtidigt finns det en motvilja och tröghet i att göra det. Den bibliska och språkliga traditionen är stark och den är bekväm för prästerna att använda. Dels för att de känner sig trygga i den och dels för att församlingen är vana att höra den. Jag tycker det är synd att man inte vågar experimentera mera med språket.


Det nya handboksförslaget är en produkt av det jämställdhetsarbete som pågår inom Svenska Kyrkan. Av den debatt som pågått är det tydligt att det är väldigt många som har invändningar mot detta. De flest verkar ogilla idén om att tona ned det Gud som Herre, Fader och Konung. Detta får mig att tappa tron på att det jämlika språket skall få en självklar plats i gudstjänsten. För när man inte är beredd att göra Gud mindre manlig hur kan man då göra Gud till kvinna? Det finns ändå de som tycker att det nya handboksförslaget bidrar till något bra och de får mig att återfå tron på att det faktisk finns förutsättningar, inom svenska kyrkan, för det jämlika språket.


4. Slutsats


Det är i gudstjänsten som prästen har möjlighet att möta sin församling och uttalar den tro som kyrkan står för. Det är därför det är så viktigt att språk och idé går ihop. Eftersom Gud skapade människan till sin avbild, finns det en väl erkänd sanning inom kristendomen att Gud består av både manligt och kvinnligt. Men detta kommer sällan till uttryck i gudstjänsten för där betonas att både Gud och Jesus/ Kristus är män. Detta görs genom att tala om Gud som Herren, Fadern och Konung och beteckna både Gud och Jesus/Kristus med manligt genus. Detta är för mig väldigt tydliga drag av den patriarkaliska traditionen som kyrkan måste arbeta för att eliminera. För annars är jämlikhet inget för Svenska Kyrkan.


För att få ett jämlikt språk talar många för ett inklusivt språk. Detta är ett ganska oklart begrepp som tycks betyda allt ifrån att kvinnor erfarenheter skall komma till uttryck och tilltalas till att göra språket helt könsneutralt. Men det jämlika språket handlar inte enbart att kvinnor skall känna sig inkluderade istället för exkluderade, utan att de skall få en möjlighet att känna igen sig. De måste få känna att deras kön kan också representerar gudomlighet. För att detta överhuvudtaget skall kunna ske måste man tona ned det manliga i gudstjänstspråket. Man måste först rensa ut alla de patriarkaliska, auktoritära och dominerade bilderna, för att sedan bygga upp ett nytt jämlikt språk för att där det kvinnliga får en plats. Detta måste göras för att språket skall kunna jämlikt. Om kyrkan är beredd att göra det, ja då är jämlikhet något för dem.


Idag pågår det ett jämställdhetsarbete inom Svenska Kyrkan och som jag i denna uppsats har tagit upp är det nya kyrkohandboksförslaget en del av detta. Det är tydligt att inställningarna till förslaget är många men ändå kan jag tycka mig se två sidor. En som ställer sig kritisk till idén om att tona ned Gud som Herre, fader och konung. De anser att man tappar närheten till Gud och att man gör Gud mindre. De som är positiva till förslaget ser det som ett av många nödvändiga steg på vägen för en mer jämlik kyrka. Personligen hör jag hemma i den sist nämnda gruppen. För jag ser inte Gud som enbart en mansfigur vars storhet är beroende av att ses i gamla patriarkaliska metaforer såsom herre, fader, och konung. Utan Gud är för mig något mycket större och har både manlighet och kvinnlighet i sig. Gud skapade människan till sin avbild och människan består av man och kvinna liksom Gud gör. Det är vår patriarkaliska tradition som har gjort Gud enbart till man och för att undvika att fortsätta denna tradition som förtrycker och underordnar kvinnorna måste man, anser jag, börja tala om Gud som kvinna. Detta kommer inte att ske smärtfritt och det kommer att kännas obekvämt för många, men det är en nödvändighet om kyrkan skall bli jämlik.

Sammanfattningsvis vill jag säga att jämlikhet inte är något för Svenska Kyrkan så länge som de inte är villiga att släppa in kvinnlighet och ger kvinnor möjligheten att känna igen sig i både Gud och Jesus/Kristus. Med tanke på det nya kyrkohandboksförslaget och mina intervjuer tycks det finnas både en vilja och en motvilja att göra detta. Frågan är bara vem som har den starkaste rösten. Personligen hoppas jag att det blir den förstnämnda.

4.1 Förslag till vidare forskning


I arbetet med denna uppsats har många frågor väcks men som jag tyvärr inte har haft möjlighet att besvara här. Jag tar dem därför med mig till framtiden och hoppas att jag där skall få chansen. Mina frågor är:

· Trots att det är ett mansdominerade språk som används i kyrkan är det mest kvinnor som söker sig dit. Varför är det så?

· Till skillnad från förr är det idag är det mest kvinnor som söker sig till prästutbildningarna. Prästyrket håller på att bli ett kvinnoyrke. Vad är det som lockar kvinnorna? Och vad är det som gör att männen inte längre är intresserade?
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