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Title 

The Images of God in the common worship liturgy books of the Swedish church. 

A Comparative literature study. 

 

Abstract 

This study focuses on the image of God in the common worship liturgy book that was taken 

into use by the church of Sweden in the year of 2018 and compare it with the image of God in 

the previous common worship book which was released in 1986. The end result shows that 

the big difference between these two liturgy books is that the liturgy book released in 1986 

presents an image of God that focuses on the gender of God. Compared to the 2017 liturgy 

book that instead of focusing of the gender of God presents an image of God that presents 

how God acts, not who God is.  

 End result has been viewed from two perspectives, a feminist theology point of 

view and an apophatic point of view. These perspectives combined with the end result from 

the comparative study has shown that of these two theologies the feminist theology fits best 

into the 2017 common worship liturgy book, compared to the apophatic theology. Although 

the study has shown that these two theological perspectives share more than just a few things. 

One of the most central similarities is that the language plays a big part in the centralities in 

both teological perspectives. In the apophatic theology the language is considered to be 

limited and that our human language lacks the potential to fully understand God. The feminist 

theology focuses on the fight against structures like gender, sex and power. When using 

especially these three parts it is possible to use language to find the patriarchal symbolic 

language that has an influence on us and effects us.  
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1 Inledning 

 

Den 23 november 2017, strax innan kl. 11:00, avslutades en flera år lång process då 

kyrkomötet röstade igenom det nya kyrkohandboksförslaget. Ett handboksförslag som varit 

omdebatterat under flera år under den långa processen fram till slutresultatet. Ärkebiskop 

Antje Jackelén kommenterade beslutet genom att betona mångfalden, inte bara mångfalden 

om allas lika värde utan också mångfalden i Gud, att alla människor ryms inom 

gudsbegreppet (Kyrkans tidning, 2017).  

 Hyllningen av mångfalden inom gudsbegreppet är värt att resonera kring, inte 

för att alla människor inte ska ha plats i gudsbegreppet och inte heller för att alla människor 

inte har samma värde inför Gud, utan för att problematisera huruvida detta språkbruk 

tillgängliggör Gud för gemene man eller om det kan medverka till att öka distansen mellan 

Gud och gemene man. Det vi en gång ärvde från de gamla kyrkofäderna, så kallade gamla 

tiders sanningar som exempelvis att Gud är av manlig börd, som under fädernas tid gick från 

att vara ett subjektivt perspektiv till att bli en sanning, blir idag ifrågasatt på ett ganska 

skoningslöst sätt då perspektivet tycks ha förändrats och gått från att vara en sanning till att 

istället handla om ett subjektivt tyckande. Behov styrs av kontext. I svåra tider är behovet ett 

och under glada stunder ett annat.  

”Alla trosföreställningar är präglade av sin kontext och den rådande 

världsbilden” (Hammar, 2015: 87). 

Citatet handlar om relationen Gud, religion och kontext. Intressant nog kan man hävda att 

kontext är nyckelordet för denna uppsats. Kontext är ständigt utmanande för människans 

relation till Gud och betydelsen av att förhålla sig till nya förutsättningar. För Svenska kyrkan 

är detta något som man ständigt anpassar sig efter då man med jämna mellanrum tar fram 

uppdaterade versioner av kyrkohandboken, i vilken gudsbild och gudstjänst- och 

högmässoordningar med jämna mellanrum uppdateras för att vara kontextuellt anpassade. 

 Debatten i Finland är inte helt olik den som pågått i Sverige i arbetet med den 

nya kyrkohandboken. Språket får en symbolisk betydelse, när man med hjälp av ord ska 

försöka förklara något som inte låter sig förklaras fullt ut. När man refererar till Gud som hen 

så tar man sig an genusetiken, vilket synliggör att det finns en spridd åsiktsapparat beträffande 

gudsreferenser. I Åbo svenska församling refererade kyrkoherden till Gud som hen, varpå 

kritiken haglade. Biskopen ryckte ut till försvar och pekade på den språkliga faktorn, ordet 

hen på finska är ett alldagligt gudsuttryck och begreppet i sig beskriver den mångfald som 

Gud omfattas av då det inte begränsas av kön eller genus (Yle, 2018). 

 Vad som blir 2017 års kyrkohandboks eftermäle vet vi förmodligen först när 

nästkommande kyrkohandbok ser dagens ljus. 

 Jag är uppvuxen i en svenskkyrklig kontext och jag studerar teologi med syfte 

att prästvigas, vilket är själva huvudanledningen till att jag valt att analysera Svenska kyrkans 

före detta och nuvarande handbok. 

 

1.1 Debatten om kyrkohandboken 

 

Den debatt som föregick och pågick efter lanseringen av KH2017, som presenteras nedan är 

inte en fullständig representation av debatten som sådan, utan mer exemplifierar hur debatten 
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sett ut från handboksförslag till färdig handbok. 
 

1.1.1 Språket 

 

”Ibland har niten att få bort könsattributet fått språket att bli konstlat” 

(Världen idag, 2017). 

Prästen Bertil Murray reagerar på att det teologiska språkbrukets förändring i KH2017, där 

den patriarkala gudsbild som är mer förekommande i KH1986 än i KH2017 fått ge plats för 

en mer inklusiv gudsbild, exempelvis genom att det är Gud som tillbes och inte Herren, visar 

på att det teologiska språket är ett offer för politisk korrekthet. Ett annat exempel på vad 

Murray menar är politisk korrekthet gäller vigselordningen där man tidigare betonat vigsel 

mellan man och kvinna och i KH2017 istället betonar äktenskapet mellan två parter. Genom 

ändringen i vigselordningen anser Murray att det kan bli svårt som teolog att förhålla sig till 

KH2017 då den nya vigselordningen pekar mot ett mer inklusivt förhållningssätt än KH1986, 

en ordning som betonar vigseln mellan två människor oavsett kön (Världen idag, 2017). 

”[D]u är här i allt som är.” (Tidningen Dagen, 2016a).  

Prästen Dan Sarkar menar att begreppsdebatten riskerar att bli alltför omfattande då det tycks 

som att Svenska kyrkan inte längre vill kännas vid etiketteringar som Herre och tycks sätta 

likhetstecken mellan Gud och universum. Att inte betona att Jesus är Herre kan bli föremål för 

en troskris för en person, vilket får Sarkar att ifrågasätta om gudstjänstens rytm är överordnad 

den troendes teologiska språk för att man vill uppnå en ekumenisk rytm (Tidningen Dagen, 

2016a). 

”I handboksarbetet handlar det inte om att utesluta traditionella 

formuleringar utan att komplettera gudsspråket med fler bilder, precis 

som att det i Bibeln talas om Gud som kycklingmamman eller föräldern 

som har barnet i sitt knä.” (Tidningen Dagen, 2016b). 

Hössjer Sundman och Ininbergs som varit med i arbetet med KH2017 menar att språket och 

den förmedlade gudsbilden i KH2017 inte ska ses som polerat och utrensat, utan som att det 

har kompletterats och att det har tillkommit fler gudsuttryck i KH2017 i relation till KH1986. 

De menar att detta är helt i sin ordning då en ny kyrkohandbok ska komplettera föregående 

kyrkohandbok (Tidningen Dagen, 2016b). 

 

1.1.2 Anpassa teologin för rådande kontext 

 

”En gudstjänst ska hjälpa oss att tillbe Gud och kunna beröra vår själ, 

inte att tänka rätt.” (Tidningen Dagen, 2018b). 

Biskop emeritus, Biörn Fjärstedt, riktar kritik mot den mer inklusiva gudsbilden i KH2017 

och menar att KH2017 inte tycks ha syftet att bidra till gudstillbedjan, utan snarare att lära 

kyrkfolket att tänka rätt i genusfrågor och tycks mena att KH2017 i stora drag är en handbok i 

indoktrinering (Tidningen Dagen, 2018b). 
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”En ny kyrkohandbok handlar både om att bevara traditioner, och samtidigt 

skapa nytt.” (Blekinge Läns Tidning, 2018). 

Att förnya och kontextualisera det liturgiska språket är viktigt för att anpassa sig till samtiden. 

Att våga komplettera för att bli mer inklusiv är ett viktigt ständigt inslag som hör till den 

lutherska teologin (Blekinge Läns Tidning, 2018). 

”[V]iktigt med igenkännande från söndag till söndag och från kyrka till 

kyrka oavsett var i landet man befinner sig. Vårt uppdrag handlar också om 

att ta fram kompletterande gudstjänstmusik och att anpassa kyrkohandboken 

till Bibel 2000.” (Tidningen Dagen, 2016b). 

 

Enligt Hössjer Sundman och Ininbergs var syftet med KH2017 från början att anpassa 

handboken till Bibel2000 då KH1986 bygger på Bibel1917. Själva arbetet med KH2017 har 

pågått under mer än tjugo år och därmed bör KH2017 kunna ses som en väl genomarbetad 

handbok som gör Svenska kyrkan relevant i kontexten 2017, anpassad efter bibel2000 och ur 

det perspektivet mer relevant än KH1986 i dagens kontext (Tidningen Dagen, 2016b). 

 

1.1.3 KH2017s många alternativa delar 

 

”Den nya handboken har så många alternativ att välja mellan att det med 

nödvändighet kommer att skapas lokala gudstjänstagendor, som splittrar 

Svenska kyrkan i olika traditioner.” (Tidningen Dagen, 2018b). 

Biskop emeritus, Biörn Fjärstedt, menar att de många alternativa delar som medföljer 

KH2017 inte kommer bidra till att ena Svenska kyrkan, utan istället kan komma att leda till 

att Svenska kyrkan splittras. Anledningen är att kyrkobesökaren inte längre, som en 

konsekvens av alla alternativa delar som finns i KH2017, kan vara säker på att känna igen sig 

i en svenskkyrklig högmässa oberoende av vilken församling som besöks (Tidningen Dagen, 

2018b) 

”[A]lla ska kunna plocka ihop de delar de gillar och skippa resten.” 

(Tidningen Dagen, 2016a). 

Att utöka variationsmöjligheterna i gudstjänstordningen kan komma att innebära att 

församlingar väljer bort vissa delar för att de favoriserar andra delar. Detta gör att 

gudstjänsten med sådana valmöjligheter mer kan komma att likna en klipp-och-klistra-

verksamhet, samt att tillfälliga besökare automatiskt får svårare att hänga med i gudstjänsten 

och det blir svårare att identifiera gudstjänsten som allmänt svenskkyrklig (Tidningen Dagen, 

2016a). 

”Svenska kyrkan behöver en gudstjänstbok som kan tjäna 

gudstjänstfirande församlingar under vitt skilda omständigheter. Den 

nya kyrkohandboken har förutsättningar för detta.” (Tidningen Dagen, 

2018a). 

Biskop emeritus, Per Eckerdal, anser att Svenska kyrkan inte kommer att enas genom att 

minska variationsmöjligheterna, snarare kan ökade variationsmöjligheter leda till ett enande. 

KH2017 erbjuder en helhet för Svenska kyrkan, en mångfald som är anpassningsbar för den 

kontext där handboken skall brukas. En kyrkohandbok speglar både samhällets och kyrkans 
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behov i den rådande kontexten i vilken den är tänkt att brukas och i 2017 års kontext är det 

viktigt att inte begränsa utan att utöka variationsmöjligheterna. Eckerdal anser att en 

kyrkohandbok som erbjuder fler variationsmöjligheter har potential att erbjuda ett rikare 

gudstjänstliv och den kyrkohandbok som kan erbjuda en större liturgisk variation har 

potential att ena, snarare än att splittra. Eckerdal liknar denna situation med  den liturgiska 

delen i 1942 års kyrkohandbok som handlade om att säkerställa ett mer homogent 

gudstjänstliv. KH2017 är istället anpassat för att bli mer lokalt anpassat och därför ska 

KH2017 kunna erbjuda alternativ som passar såväl den lilla landsortsförsamlingen som 

storstadsförsamlingen (Tidningen Dagen, 2018a). 

”Det är en ekumenisk framvuxen insikt kring att tala om gudstjänstens 

rytm.” (Tidningen Dagen, 2016b). 

Hössjer Sundman och Ininbergs anser att gudstjänstrytmen betonas genom de fyra 

huvudkategorierna i Högmässoformen i KH2017: samling, ordet, måltiden och sändning. I 

denna nya kategoriska indelning förmedlas en rytm som är ekumeniskt förankrad och anses 

tydligare än vad som förmedlats i tidigare handböcker (Tidningen Dagen, 2016b). I KH1986 

var de fyra huvudkategorierna inledning, ordet, måltiden och avslutning (Svenska kyrkan, 

2018: 24–25). 

”Det viktiga är att man känner igen tematiken, att en bön om förlåtelse 

är en bön om förlåtelse och att det finns en tydlighet i 

treenighetsteologi.” (Tidningen Dagen, 2016b). 

Enligt Hössjer Sundman och Ininbergs är den känsla av trygghet som förmedlas i 

gudstjänstens alla moment ett centralt inslag i KH2017 och menar att man som kyrkobesökare 

ska förstå att en bön om förlåtelse är just en bön om förlåtelse och inte något annat. 

Tematiken och den förmedlade teologin är en genomarbetad del som kommer synliggöras i 

användningen av KH2017 (Tidningen Dagen, 2016b). 

 

1.2 Syfte  

 

Syftet är att undersöka vilka förändringar som skett i högmässans teologiska språk i 1986 års 

kyrkohandbok jämfört med 2017 års kyrkohandbok, samt att undersöka gudsbildens 

förändring i relation till apofatiskt och feministteologiskt perspektiv. 

 

1.3 Frågeställning 

 

 Hur skiljer sig gudsbilden åt mellan handböckerna med avseende på apofatisk teologi 

och feministteologi? 
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1.4 Centrala begrepp 

 

När man pratar om Gud inom kristendomen så är det en trinitarisk gudsbild som åsyftas. Det 

är relationen Fadern, Sonen och Anden. Med Gud refererar jag till den i den trinitariska 

inbördesrelationen som förstås som Fadern.  

 I studien refereras upprepade gånger till KH1986 och KH2017. För att förenkla 

hädanefter används benämningarna KH1986 för 1986 års kyrkohandbok och KH2017 för 

2017 års kyrkohandbok. 

 När KH1986 och KH2017 nämns i generella termer så är det högmässoformen 

som åsyftas, inte handböckerna i sin helhet, samt att när KH2017 nämns i relation till 

KH1986 så är det de delar som skiljer de båda åt som åsyftas, det vill säga de delar som 

förändrats. 

 

1.5 Avgränsning 

 

Studien begränsas till högmässoformen i KH1986 och KH2017.  

 De teologiska perspektiv som presenteras och analyseras utifrån den 

komparativa kyrkohandboksanalysen, apofatisk teologi samt feministteologi, har syftet att 

undersöka vilket teologiskt sammanhang som KH1986 och KH2017 tycks stå inom. Jag har 

valt att fokusera på hur gudsbilden skiljer sig åt. Varför dessa två teologiska riktningar valts 

är för att de båda riktningarna står för olika teologisk inriktning och båda riktningarna betonar 

språkets betydelse, dock utifrån olika vinklar. Där apofatisk teologi menar att det mänskliga 

språket saknar möjlighet att kapsla in Gud fullt ut så menar den feministteologiska riktningen 

att det är maktstrukturer som ska identifieras och pekas ut. 

 

1.6 Material 

 

Att jag valt att analysera materialet och särskilt titta på språk och metaforer beror på att de två 

komponenterna formas i sin respektive kontext. Genusteori tycks påverka den svenska 

kulturen i dagens kontext och därför appliceras även denna teoretiska komponent till denna 

studie. Ett maktstrukturellt perspektiv används som ett övergripande analysverktyg för att 

bland annat synliggöra det symbolspråk som brukas i de båda handböckerna samt i de 

teologiska perspektiv som analyseras.  

 Feministteologin är en bred teologisk inriktning och av utrymmesskäl begränsas 

denna teologiska riktning till ett fåtal teologer samt två inomteologiska perspektiv. I grunden 

handlar feministteologin om maktstrukturer och skillnader mellan könen. Språket är en viktig 

faktor inom denna teologiska riktning och i synnerhet symbolspråket. Feministteologin är inte 

en homogen teologisk riktning, däremot finns gemensamma grundläggande nämnare. 

Exempelvis synliggörandet av sambandet mellan kön och makt. Utifrån det gemensamma 

draget har jag gjort en analys där jag valt att ta hänsyn till två feministteologiska positioner; 

Luce Irigaray och Serene Jones som driver en som jag tolkat som liberalfeminism som pekar 

på skillnader mellan kvinnor och män med syftet att nå jämlikhet mellan män och kvinnor och 

att detta ska ske genom att utvidga gudsbilden till att inte begränsas till en patriarkal gudsbild. 

Den andra positionen är en postkristen position, som vill dra sig mot en dekonstruktion av de 

teologiska begreppen och därmed göra om kristendomen i grunden, exempelvis genom att 
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byta ut gudsbegreppet, med Mary Daly som huvudsaklig teolog som pekar på strukturella 

problem inom kristendomen med syftet att förändra kristendomen i grunden. 

 Apofatisk teologi, även kallad negativ teologi, kretsar kring det mänskliga 

språket som uttrycksmedel. Till skillnad från feministteologin är det inte språkets symboliska 

faktor som belyses utan synen på det mänskliga språket som begränsat. Det centrala är om det 

ens är möjligt att beskriva Gud med ett mänskligt begränsat språk. De teologer som belyses är 

i huvudsak Dionysios Areopagiten och Karl Barth. De står för två skilda apofatiska perspektiv 

och belyser olika delar med samma grundläggande teologi. Dionysios Areopagiten belyser 

språkets begränsande faktor och Karl Barth betonar trons mysticism utifrån dialektisk teologi 

som handlar om att det gudomliga är bortom det mänskliga, likt apofatisk teologi. Även Antje 

Jackelén och KG Hammar tas i beakt. 

 För att belysa debattläget inför och efter att KH2017 togs i bruk har ett antal 

debattartiklar analyserats och argumenten är indelade i kategorier där de ställs som för och 

emot KH2017. Argumenten belyser inte samtliga argument, utan de visar hur debatten sett ut 

i arbetet med KH2017. Att debatten har förts både inomkyrkligt (Tidningen Dagen, Kyrkans 

tidning och Världen idag) och utomkyrkligt (Blekinge Läns Tidning) kan sägas visar att 

handboken och mer specifikt Svenska kyrkan är en viktig del av det svenska samhället där 

åsikterna går isär.  

 Valet av teologer som denna studie kretsar kring har visat att kontext är viktigt. 

Dionysios och Barth står långt från varandra i historien, men har i grunden samma apofatiska 

tänk dock med olika ingångar. Jones, Irigaray och Daly har olika feministteologiska 

positioner, men det beror på deras historiska kontext. Dalys tankar föddes i en tid då 

feministteologin var en ung teologisk gren och man behövde vara mer radikal för att synas. 

Jones har en mjukare framtoning som beror på att hon kom fram i en mer accepterad tid, i 

vilken Jones teologi formats. Det är inte teologernas svenskhet eller svenskkyrklighet som är 

det centrala för denna studie, utan det är deras teologiska tankar som är det väsentliga för 

appliceringen på KH1986 och KH2017. Att KG Hammar och Antje Jackelén är med i denna 

studie är relevant då Jackelén är och Hammar har varit Svenska kyrkans ärkebiskop. Anne-

Louise Eriksson har tagit med i denna studie för att belysa genusperspektiv på teologi.  

 

1.7 Forskningsgenomgång 

 

Den forskning som finns på detta område spänner över en hel kristen teologisk strömning, 

feministteologin, med dess teologer som kämpar för jämlikhet mellan könen och önskar lyfta 

de utsattas perspektiv och synliggöra skillnader som baseras på genus. 

 Feministteologin uppstod i samma anda som befrielseteologin och båda skulle 

kunna sägas ha fötts under 1900-talets andra hälft. Både befrielseteologi och feministteologi 

bygger på sociala skillnader, samt att de från ett teologiskt perspektiv belyser att en av 

kristendomens teologiska grunder är att det är de marginaliserade som är teologins centrum 

(Jones, Lakeland: 2005: 42–43).  

 Feministteologin är en bred teologisk strömning. Med strömning menas olika 

synsätt på Jesus Kristus där feministteologin är en del av befrielseteologin. Mary Daly och 

Serene Jones representerar två olika positioner inom feministteologin där Jones för en 

argumentation som syftar till att bredda gudsbegreppet för att synliggöra att inför Gud är vi 

alla lika och därmed är Gud lika mycket man som kvinna. Daly var bland de första teologer 

som problematiserade gudsbegreppet utifrån ett genusperspektiv. Exempelvis ifrågasätter 

Mary Daly hela gudsbegreppet och menar att begreppet Gud måste bytas ut då gudsbegreppet 

i sig inrymmer en patriarkal maktstruktur (Halkes, 1982: 54–56). 
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 Från den apofatiska teologin är det framför allt två teologer som analyseras. Den 

ena är den som uppfattas som den apofatiska mystikens urfader Dionysios Areopagiten, även 

kallad Pseudo-Dionysios. Den andra teologen är en av 1900-talets främsta teologer, Karl 

Barth. Två ärkebiskopar, Antje Jackelén och KG Hammar, förmedlar via egna verk sina 

respektive teologiska hållningar i relation till gudsbilder och metaforer, vilka passar väl in i 

den apofatiska tematiken. 
 

1.8 Disposition 

 
Kapitel 1 presenterar ämnesbakgrund, en överblick av debattklimatet som omgett arbetet med 

KH2017, syfte och mål, frågeställning, avgränsning och centrala begrepp. 

 Kapitel 2 presenterar den komparativa analysmetoden som används för studien.  

 Kapitel 3 innehåller de delar som studien kretsar kring. Där presenteras en 

komparativ analys av KH1986 och KH2017. Två teologiska perspektiv, feministteologi och 

apofatisk teologi, presenteras och gudsbilden i KH1986 och KH2017 analyseras utifrån dessa 

teologiska perspektiv. 

 Kapitel 4 innehåller en sammanställande analys, en analys av 

handboksjämförelsen mellan KH1986 och KH2017, analys av apofatisk och feministteologin 

samt besvarande av studiens frågeställning. 

 Kapitel 5 innehåller en avslutande diskussion samt förslag till vidare forskning.  

 Kapitel 6 är studiens litteraturdel. 
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2 Metod och teori 

 

2.1 Metod  

 

Denna studie består av två delar och jag kommer använda mig av komparativ metod. 

 

2.1.1 Komparativ metod A 

 

I den första delen kommer KH1986 och KH2017 jämföras, sida vid sida, och texternas 

språkliga innehåll blir det centrala. De gudsbilder som förmedlas via kyrkohandböckerna 

bygger på språklig konstruktion vilket gör språket centralt för utformningen av gudsbilder 

(Ahrne; Svensson, 2015: 164). 

 Den komparativa metoden handlar om att observera likheter och skillnader i 

högmässans ordning i KH1986 och KH2017 (Hultkrantz, 1973: 155). Genom att jämföra två 

texter, som i detta fall högmässoformen, kommer varje förändring att uppenbaras (Ahrne; 

Svensson, 2015: 164–166). 

 En potentiell risk med denna metod är att man ställer två tidsepoker mot 

varandra. Som att en då normerande kultur sätts i relation till den nu normerande kulturen. 

Risken är att man inte tar hänsyn till den rådande kontexten för det material man jämför 

(Hultkrantz, 1973: 11–15, 82). 

 Det den jämförande analysen, som genomförs genom sida-vid-sida-läsning av 

högmässoordningen i respektive kyrkohandbok, kommer att tydliggöra är var 

kyrkohandböckerna skiljer sig åt och var och på vilket sätt gudsbilden förändrats i KH1986 

och i KH2017. Denna komparativa analys kommer att möjliggöra att se skillnader i dels hur 

högmässostrukturen förändrats, dels hur gudsbilden utvecklats i två separata 

kyrkohandböcker. 

  

2.1.2 Komparativ metod B 

 

Genom att analysera teologer som Dionysios Areopagiten och Karl Barth från apofatisk 

teologi och Mary Daly och Serene Jones från feministteologin och analysera dessa teologiska 

perspektiv på kyrkohandboksanalysen kommer en bild av vilket teologiskt perspektiv som 

KH1986 och KH2017 står i att tydliggöras. Med denna komparativa metod är målet att 

tydliggöra, inte nödvändigtvis vilken av de teologiska perspektiv som de har sin fulla hemvist 

inom utan snarare vilken av dessa två teologiska perspektiv som står dem närmast. Den 

apofatiska teologin presenteras utifrån sin kontext, först från ett medeltida mystikt perspektiv 

och sedan från ett 1900-talsperspektiv. Feministteologin presenteras från det som kan kallas 

för ett startskott med Mary Dalys mer radikala feministperspektiv och sedermera Serene Jones 

feministteoretiska perspektiv. Viktigt är att presentera den bredd som finns inom 

feministteologin genom att ställa en radikal vinkling mot en mer generell vinkling (Ahrne, 

Svensson, 2015: 185–190). 

 Det finns en risk med detta selektiva val av material. Ett exempel är subjektivitet 

och eget tyckande som påverkar att man väljer ett material framför ett annat. Det kan göra att 
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man går miste om perspektiv och vinklar som annars haft potentialen att kunna påverka 

slutresultatet (Ahrne; Svensson, 2015: 184–185). 

 Möjligheten som finns med att vara selektiv i en litteraturstudie är att man kan 

ställa två på förhand givna perspektiv emot varandra för att analysera vilket, som i denna 

studie, teologiskt perspektiv KH1986 och KH2017 står i. Det sker genom att analysera 

begreppsutvecklingen kring gudsbilden (Ahrne; Svensson, 2015: 233–234). 

 

2.2 Teori 

 

Att genusteorin är den övergripande teorin i denna studie beror på att genusteorin från ett 

feministteologiskt perspektiv används för att synliggöra maktstrukturer. Kristendomens är en i 

grunden patriarkal religion och därför är genusteorin den övergripande teorin.  

 Inom apofatisk teologi är språket en central del, vilket synliggörs genom teorin 

språk och metaforer. 

 

2.2.1 Genusteori 

 

Att använda sig av ett genusperspektiv innebär att identifiera och problematisera 

maktstrukturer och att lyfta fram de utsattas position. Skillnaden mellan genusperspektiv och 

feministteologi är att feministteologi är en teologisk gren och att applicera genus på 

feministteologi innebär att använda sig av ett perspektiv som kritiskt granskar teologin 

(Eriksson, 2004: 5–8).   

 Susan Parsons menar, när det gäller genusfrågan, att vi måste reflektera över hur 

vårt varande som kvinnor och män kommer till uttryck i den kultur vi lever i. Att använda 

genus som granskande verktyg kan bidra till att synliggöra hur olika beteenden kommer till 

uttryck i vår och andras kultur (Parsons, 2002: 2). 

 Att på det sättet kritiskt tänka utifrån genus blir ett verktyg som kan komma väl 

till pass för att upptäcka maktstrukturer, exempelvis i bibelns värld där berättelsernas 

huvudpersoner i hög utsträckning är män. Som granskande verktyg kan genus ge en överblick 

över hur vår historia formats, vilka som skrivit den och vilka som haft de största rollerna 

(Parsons, 2002: 3–4). 

 Kärnan i Parsons genusetik är att genus ifrågasätter hur och vad vi är, det vill 

säga vad som är ett typiskt manligt och kvinnligt beteende. Att bli medveten om varför man 

tänker och agerar på ett sätt är att medvetandegöra att beteenden och handlanden är 

konstruktioner som vi människor anammat för att kunna förhålla oss till varandra (Parsons, 

2002: 17–20).  

 Det som skiljer genus från kön är att genus är det som i samhället beskriver ett 

kvinnligt eller manligt beteende och kön är det ord som beskriver biologiska skillnader 

människor emellan (Parsons, 2002: 19–24). 

 Genusteorin handlar om att det som uppfattas som kvinnligt och manligt bygger 

på sociala konstruktioner, genom sådant vi gör. Frankt går det att säga att kvinna eller man 

inte är något en föds till utan det är något en blir genom att anpassa sig till den rådande mall 

som samhället accepterat. Syftet med genusteori som etik är att angripa det som i samhället 

ses som norm och se möjligheter till förändring av tankesätt och synen på handlingar för att 

på så sätt tillåta att onormalt blir normalt (Parsons, 2002: 36–42). 

 Utifrån ett genusteoretiskt tankesätt handlar det om att synliggöra att om Gud 

könas så innebär det problem då det upprätthåller ett förtryck. Den bild som genom historien 
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förmedlats av Jesus Kristus har alltid varit som man, vilket har öppnat för att manligheten ur 

ett genusperspektiv är centralt inom kristendomen. Om man ser till att Jesus med största 

sannolikhet var man så måste man kulturellt sett kunna försvara Jesus manlighet. Om vi 

människor föds som binära varelser, hur skulle då Jesus ha kunnat undvika detta? En 

människa föds biologiskt sett som antingen man eller kvinna, även om hermafrodit som 

innebär att man föds med oklar könstillhörighet också är ett tänkbart alternativ. Frågan är om 

Jesus hade kunnat undvika att födas som man eller kvinna eller om Jesus till och med var 

könlös, eller blev Jesus könstillhörighet ett sätt att vidmakthålla en maktstruktur? (Ford, 

Muers, 2005: 435–438). 

 Könstillhörighet och kultur har troligtvis varit två faktorer som spelat roll i att 

könsetikettera Jesus Kristus. Som människa bedömdes man under antiken som mer eller 

mindre manlig, ungefär som att bedömas utifrån en sjugradig skala där den högsta 

bedömningen indikerade att man var en hård individ och den lägsta bedömningen innebar att 

man var en mjuk individ. Genom historien har genus spelat roll och historien vittnar om detta 

exempelvis då de krigshjältar som omskrivits i historien i huvudsak varit män och inte 

kvinnor, ett typiskt hårt beteende i förhållande till det mjukare beteende som det innebar att 

stanna hemma och sköta hemmet (Svartvik, 2006: 277–301). 

 Kristendomen skulle kunna sägas ha ett internt problem som bygger på att 

gamla ideal blockerar nya tankesätt. Bilden av den vite och blåögde Jesus Kristus bidrar till 

västvärldens syn på Jesus och blir då den ”korrekta” bilden av Jesus. Betoningen av Jesus 

maskulina och muskulösa drag spär bara på den kroppsfixering som genomsyrar dagens 

samhälle. Detta är två exempel på etablerade bilder av i detta fall Jesus som är svåra att 

antingen ändra på eller utvidga, just för att de gudsbilder vi använt oss av fram tills idag är så 

etablerade (Jones, Lakeland: 2005: 68–72). 

 

2.2.2 Språk och metaforer 

 

Kultur och språk är dynamiska och i ständig rörelse. En kulturyttring övergår rent historiskt 

till en annan och ett språks vokabulär förändras över tid (Nordenstam, 2003: 46–52). 

 Ett begrepp som Herre skulle exempelvis i en kolonial kontext kunna betyda 

samma sak som chef eller ägare. Ett begrepps innebörd och betydelse förändras med åren och 

är därför beroende av sin kulturella kontext för att kunna ges rättvis förståelse. Begrepp är en 

mänsklig konstruktion och fungerar som en förklaringsmodell som är talande för den kultur 

inom vilken begreppet myntas (Hammar, 2015: 41–47). 

 Språket grundas i den kultur det används och är kännetecknande för sin plats i 

historien. Nya begrepp skapas då kulturen förändras och begrepp kan också förändras inom en 

kultur vid en specifik händelse, exempelvis begreppet terrorism vars innebörd om hur man 

föreställer sig en terrorist och vilka man pekar på som terrorister genomgick en snabb 

transformering i och med attacken mot World Trade Center år 2001, vilket förde in begreppet 

i en ny tid (Jones, Lakeland: 2005: 19–21). 

 Den kristna gudsbilden har sitt ursprung i den gamla israeliska religionen som 

från början inte var monoteistisk, tron på en guds existens och förnekande av andra gudars 

existens, utan var från början henoteistisk. Henoteism innebär att man inte förnekar andra 

gudars existens, men att man håller sin gud över andra gudar (Jones, Lakeland: 2005: 22–23). 

Henoteism övergick till monoteism, med tron på Jahve, och istället för en nationell israelisk 

religion utvecklades den gamla israeliska religionen till den judiska religionen. Kristendomen 

uppstod genom judendomens möte med den hellenistiska kulturen, vilket speglar förhållandet 

mellan kultur och språk då steget från judendom in i den hellenistiska kulturen skedde genom 

assimilering. Begreppet ”Messias” har sin grund i judendomen och kristendomen uppstod 
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som rörelse först efter Jesu död. Att kristendomen har en annorlunda tolkning av Messias än 

vad den judiska tolkningen säger visar bara på de egentligen ganska små, men ack så viktiga 

skillnaderna religionerna emellan (Jones, Lakeland: 2005: 23–29). 

  Att ta sig an nya tiders förutsättningar med gamla tiders föreställningar skulle 

bli konstigt då det skulle innebära att man använder ett dåtida språkbruk för att beskriva ett 

nutida fenomen. Ungefär på samma sätt är det med Gud som begrepp och metafor, för att ge 

en gudserfarenhet ett relevant kontextuellt uttryck så måste begreppets och metaforens 

innebörd omtolkas i ny kontext (Hammar, 2015: 56–59).  

 Att det finns en mångfald av gudsbilder inom kristendomen med dess mångfald 

av inomteologiska perspektiv, exempelvis feministteologin och befrielseteologin, kan sägas 

ha sin grund i att teologi skapas i samarbete med bland annat sociologi, antropologi och 

fenomenologi. Genom att ta hänsyn till dessa områden blir teologin kontextuellt anpassad 

(Jones, Lakeland: 2005: 45). Ett exempel är black theology där Jesus porträtteras som svart 

istället för den i väst normativt vita bilden av Jesus. Alternativt bilden av Gud inom 

hinduismen där polyteism praktiseras och det finns ett världsallt, Brahman, och tre 

huvudsakliga gudar som skulle kunna sägas liknar kristendomens treenighetsrelation. 

Gudsbegreppet bör behandlas utifrån den kontext inom vilken gudsbegreppet tolkas, det är i 

sin kontext som det kulturella och språkliga kan ge uttryck för det gudsbehov som finns 

(Holm, 2003: 221–245). 

 Antje Jackelén beskriver användningen av metaforer som ett pedagogiskt 

verktyg för att skapa förförståelse. Metaforens syfte är att förmedla inre bilder och skapa 

naturliga kopplingar för att därigenom förmå individen att förstå en metafors innebörd 

(Jackelén, 2011: 53–56). 

 Något som växt fram i kristendomen ur ett generellt plan är synen på Gud som 

befriare. Det är en gudsbild som blivit allt vanligare bland unga vuxna. Ett perspektiv som 

skapar framtidstro och ett hopp som kan bidra till en utvidgning av gudsbilden, från ett 

genusperspektiv till ett mer handlande perspektiv. Det viktiga blir inte vilket genus Gud har 

utan hur Gud handlar (Jones, Lakeland: 2005: 60). 

 

2.2.3 Maktstrukturer 

 

Treenigheten är en gudsbild som rent symboliskt är överhängande manlig. Jesus är den i 

treenigheten som har inkarnerats och då som man. Gud är orsaken till detta förkroppsligande 

genom iscensättandet av jungfrubefruktningen. Ur ett aktivt och passivt perspektiv är orsaken 

till att Gud inte setts som moder utan som fader detta, att Gud är den aktiva parten i avlandet 

av Sonen gör Gud till en manlig figur. Det går tillbaka till antikens syn på män och kvinnor 

där mannen ur ett normativt perspektiv var den aktive i den sexuella handlingen och kvinnan 

den passiva. Anden tillskrivs den feminina sidan av treenigheten, anledningen är att det är 

Anden som guidar oss i vår tillvaro och ger oss insikter om nådegåvorna (Sigurdsson, 

Svenungsson, 2006: 90–97). 

 Sallie McFague menar att gudsmetaforer som Fader, Herre och Kung 

vidmakthåller en patriarkal struktur och föreslår andra gudsmetaforer som älskare, moder och 

vän. Dessa nya metaforer passar enligt McFague bättre in i vår kontext än de treeniga 

metaforerna, Fader och Son, som vidhåller en patriarkal maktstruktur. McFagues förslag på 

nya gudsmetaforer bidrar till en utbredning av gudsbilden då de inte vidhåller en manligt 

hierarkiskt överordnad position gentemot kvinnor. Dessa icke-patriarkala gudsperspektiv 

skulle därmed passa väl in i en (mer) jämställd värld (Jones, Lakeland: 2005: 48–50). 

 Bibeln är i sig en garant för gudsbildens mångfald. Det enkla faktumet att nya 

testamentet innehåller fyra evangelier är ett bibliskt exempel på att Jesus inte framställs på 
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bara ett sätt utan på minst fyra. Att Gud manifesteras utifrån en mångfald av känslor, primärt i 

Gamla testamentet, är ett uttryck för en dynamisk och föränderlig gudsbild och ett sätt att från 

ett mänskligt perspektiv beskriva Gud (Hammar, 2015: 64–70).  

 En som vänder på problemet med maktstrukturer och hierarkier är Martin 

Luther. Han menar att en kristen människa inför Gud inte lever enligt en hierarkisk ordning, 

att det inte finns skillnader människor emellan då vi är ett Guds folk. Luther beskriver ett 

gudsrike som är en beskrivning av vad det innebär att vara kristen, att varje kristen människa 

är den kristnes bror eller syster. Däremot slår Luther samtidigt fast att man ska vara nöjd med 

sin lott, vilket samtidigt som han menar att det inte finns några hierarkiska ordningar inför 

Gud ändå innebär att det finns en hierarkisk ordning i det mänskliga livet, en ordning som 

existerar även utanför det kristna livet. Då Luther å ena sidan betonar en avsaknad av hierarki 

så betonar han också å andra sidan den hierarkiska ordningen och den är långt ifrån rättvis. 

Något som däremot är rättvist är den kristna människans ställning hos Gud där ingen är mer 

värd än någon annan, samtidigt som man som kristen lever enligt kristen nollhierarkisk syn så 

ska man ändå ta sig an den världsliga hierarkin som är starkt hierarkisk. Detta innebär att 

oavsett om du är man eller kvinna så är du lika inför Gud om du bekänner dig som kristen, 

samtidigt så innebär det att när du föds som man eller kvinna att du ställs inför olika 

förutsättningar, det ena perspektivet skänker hopp och det andra överlevs genom lydnaden 

(Eriksson, 2002: 53–59). 
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3 Resultat 

 

3.1 Kyrkohandboken 

 

Kyrkohandboken har tillsammans med den svenska evangelieboken, den svenska psalmboken 

samt en liten bönbok antagits av Kyrkomötet och är de böcker som förmedlar vad som är 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Handbokens delar utgör grunden för gudstjänstens 

utformning (Svenska kyrkan, 2018: 8–18). 

  

3.1.1 Komparativ genusanalys av KH1986 och KH2017 

 

Följande är exempel på hur KH1986 och KH2017 skiljer sig åt. Inledningsordet i KH1986 

refererar till Gud som Herre, Han och konung (Svenska kyrkan, 2010: 16). I inledningsordet i 

KH2017 refereras till Gud som den som hjälper, tröstar och förstår. Den som vägleder oss och 

är alltings ursprung och mål. Gud benämns som god, barmhärtig, evig, öppen och nära 

(Svenska kyrkan, 2018: 32–37). 

 KH1986 betonar i större utsträckning än KH2017 följande gudsbilder: Han, 

Fader, Herre, himmelsk konung och evige konung. KH2017 betonar i större utsträckning än 

KH1986 dessa gudsbilder: Kärleksfull, förlåtande och inte straffande, förlåtare och livgivare, 

barmhärtig, livgivare, omhändertagande, accepterande, vis och vårdande, bärare och 

uppfyllare av universum. 

 

3.1.1.1 Inledningsord  

 

I KH1986 benämns Gud bland annat som Herre, en Fader som håller oss i sin hand, den 

allsmäktige, en folkens konung och helig (Svenska kyrkan, 2010: 12–16). Det symbolspråk 

som används i högmässoformens inledande fas i KH1986 är ett till viss del inkluderande 

språkbruk. Helig och allsmäktig är ord som inte i sig innehåller genusperspektiv och genom 

att undvika att benämna Gud som man och samtidigt upphöja Gud får ses som ett 

inkluderande sätt att beskriva Gud. Däremot betonas Fader och Herre, vilket är en 

genomgående trinitarisk och patriarkal beskrivning av gudsbilden. 

 I KH2017s inledningsord är språket heterogent och inkluderande och det har 

tillkommit flera alternativa inledningsord. Inledningsorden i KH2017 visar att Svenska 

kyrkan som samfund tycks sträva mot ett mer inkluderat språkbruk och tal om Gud där varje 

församlingsmedlem och människa i både det realiserade och det kommande gudsriket har en 

plats, där alla människor ska känna sig välkomna (Svenska kyrkan, 2018: 31–37). 

 

3.1.1.2 Syndabekännelse, bön om förlåtelse och överlåtelsebön 

 

Den hierarkiska ordningen i relationen Gud och människa betonas i KH1986 

syndabekännelses sista version som inleds med ”[j]ag fattig, syndig människa bekänner inför 

dig, helige och rättfärdige Gud” (Svenska kyrkan, 2010: 12). Det innebär ett utlämnande av 
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sig själv att bekänna sina fel och brister och att då göra det inför något som inte beskrivs med 

ett genusperspektiv skapar en större inkludering utan att för den sakens skull förminska Gud, 

snarare upprätthålls Guds storhet i relation till människan då genusperspektivet utelämnas. I 

syndabekännelsen har KH1986 ett i stort sett genomgående inkluderande språkbruk utan att 

blanda in genusperspektivet. I KH1986s olika versioner av förlåtelsemomentet har samtliga 

ett trinitariskt språkbruk. I tackmomentet beskrivs Gud som Fader (Svenska kyrkan, 2010: 

15). Ur ett maktperspektiv blir Fadern den högste, även i den treeniga gudssynen är Fadern 

det allra högsta då treenigheten i sig själv bär en form av inbördes hierarkisk ordning. En 

klassiskt patriarkal gudsbild. 

 I KH2017 och sektionen bön om förlåtelse beskrivs Gud som helig, rättfärdig, 

kärleksfull och som känner till allt om alla människor. Betoningen ligger på Gud som 

förlåtare och upprättare (Svenska kyrkan, 2018: 39–42).  

 I förlåtelseorden betonas att Gud förlåter de som ber om förlåtelse, vilket i sig 

beskriver hur Gud verkar och inbjuder till att människan söker sig till Gud för att kunna läka 

och bli hel på nytt. Löftesorden beskriver detta väl då Gud beskrivs som förlåtande och inte 

straffande (Svenska kyrkan, 2018: 43–45). 

 I tackbönen, som består av flera alternativ, beskrivs Gud i bibliska bilder, som 

förlåtare och livgivare, och inte från genusperspektiv som fader eller moder (Svenska kyrkan, 

2018: 46–47). 

 I de versioner som finns av överlåtelseböner i KH2017 så betonas bilden av Gud 

som barmhärtig, skapare, livgivare, omhändertagande, accepterande, vis och vårdande 

(Svenska kyrkan, 2018: 47–48). Denna beskrivning av Gud är också den en beskrivning av 

hur Gud handlar, inte primärt vem Gud är även om vem Gud är också ryms i frågan om hur 

Gud handlar. Frågan om hur Gud handlar och vem/vad Gud är går ofta hand i hand, men när 

Gud beskrivs som i de olika versionerna som KH2017 presenterar i överlåtelsebönerna så 

kapslas Gud in på ett mer öppet sätt än genom att applicera ett genusperspektiv på Gud. Trots 

allt inbegriper inte genusbegreppen man och kvinna någon direkt beskrivning av hur Gud 

handlar utan beskriver snarare vem Gud är. 

 

3.1.1.3 Lovsången 

 

I lovsången i KH1986 refereras till Gud som man då det i lovsångens gloria betonas att ”han 

älskar” (Svenska kyrkan, 2010: 18). I Laudamus svarar församlingen med referens till Gud 

som Herre, himmelsk konung och evige konung. Gud benämns vara ”oss en Fader, en Fader” 

(Svenska kyrkan, 2010: 19–20). Att se Gud som en manlig gestalt indikerar inte bara vad Gud 

är utan också vad Gud inte är. Herre och konung är inte ett inkluderande symbolspråk då 

dessa benämningar inte inkluderar kvinnor som likvärdiga då det är ett primärt maskulina 

språkliga referenser.  

 I det andra lovsångsalternativet i KH2017 har det skett en brytning mot KH1986 

då den inleds med försången ”[ä]ra åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som 

Gud älskar” (Svenska kyrkan, 2018: 53). I KH1986 är det benämningen han som används 

(Svenska kyrkan, 2010: 18). Det har skett en förändring mellan kyrkohandböckerna 

beträffande lovsången då benämningen han har skiftats mot Gud.   
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3.1.1.4 Textläsning 

 

En direkt skillnad mellan KH1986 och KH2017 är det som rör textläsningarna; den 

gammaltestamentliga läsningen och epistelläsningen. I KH1986 avslutas textläsningen 

uteslutande med ”[s]å lyder Herrens ord” (Svenska kyrkan, 2010: 24, 25). 

 I KH2017 finns flera alternativ, där det ett av dem är detsamma som i KH1986, 

det vill säga ”[s]å lyder Herrens ord” (Svenska kyrkan, 2018: 66). Det som tillkommit i 

KH2017 är att Herren kan bytas ut mot Gud, det vill säga ”[s]å lyder Guds ord” (Svenska 

kyrkan, 2018: 66). Det finns dock ytterligare ett alternativ där man totalt frångått KH1986; 

”[s]å lyder Bibelns ord” (Svenska kyrkan, 2018: 66, 67). Här märks en skillnad i vilken 

gudsbild som förmedlas. Det innebär grovt sett att man gått från att förmedla en gudsbild som 

betonar Guds yttre kvalitéer, där bilden av Gud markeras med genusperspektiv som Herre och 

Fader. Den stora förändringen i KH2017 sker i det som avslutar textläsningen ”[s]å lyder 

Bibelns ord” (Svenska kyrkan, 2018: 66, 67). 

 

3.1.1.5 Nattvardsbön 

 

I KH1986 finns åtta nattvardsböner där Gud beskrivs på olika sätt. Gud beskrivs som Herre, 

personifierad genom tilltalet du och genom att offra sin egen son för vår skull beskrivs Gud 

indirekt som kärleksfull och frälsningens epicentrum, allt levandes skapare, Herre över rymd 

och tid, alltings ursprung och mål, som en fader och en moder, den som har makten, god och 

underbar och alltings skapare (Svenska kyrkan, 2010: 41–54). Den gudsbild som betonas är 

att Gud är allt skapats ursprung och att Gud har makt över sin skapelse, samt att Gud är god. 

En annan gudsbild är Gud som en fader och en moder för oss. Att Gud är som en fader och 

som en moder är en beskrivning av vad Gud anses vara, men frångår ändå det patriarkala 

symbolspråkbruket på åtminstone ett sätt då Gud i det fallet inte endast är som en fader för 

oss utan också som en moder. Att Gud beskrivs som både en fader och en moder skulle kunna 

sägas vara ett mer inkluderande sätt att beskriva Gud än enbart som fader då gudsbilden inte 

längre skulle kunna sägas vara begränsad till ett genus. 

 I KH2017 finns det fjorton nattvardsböner och den betonade gudsbilden sträcker 

sig från Gud till himmelens och jordens Herre, bärare och uppfyllare av universum. Att Gud 

finns i varje del som sker varje dag i alla delar som hör livet till. Gud benämns som alltings 

skapare och vi som skapade till Guds avbild (Svenska kyrkan, 2018: 102–127).    

 Detta visar att nattvardsbönerna i KH1986 och KH2017 inte tycks skilja sig 

nämnvärt från varandra. 

 

3.2 Teologiska perspektiv  

 

I det följande presenteras två teologiska perspektiv, apofatisk teologi och feministteologi. 

KH1986 och KH2017 kommer senare sättas i relation till dessa teologiska perspektiv. 
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3.2.1 Teologiskt perspektiv: Feministteologi 

 

Det mest grundläggande för feministteologin är viljan att förbättra kvinnors position. Det som 

ifrågasätts är faktumet att kristendomen genom historien främst lyft fram männen, vilket har 

skapat en orättvisa som feministteologin vill åtgärda genom att lyfta kvinnors påverkan på 

den kristna läran (Loades, 1990: 1–11).   

 Andra centrala inslag är att synliggöra allas röster, där målet för 

feministteologin är att nå ett bredare sätt att både se på och tala om Gud där ikten ligger där 

på att bidra till en ökad teologisk mångfald, där både kvinnliga och manliga teologer ska ges 

utrymme i den teologiska debatten, vilket kan bidra till en förändring av synen på att mannen 

ses som norm (Ford, Muers, 2005: 431–435). 

 Ett annat centralt inslag är ett motstånd mot, eller att belysa, att en patriarkal 

gudsbild innebär ett patriarkalt förtryck mot kvinnor. Syftet är inte att ”byta ut” den manligt 

könade guden, utan att komplettera och bidra till en större mångfald av gudsbilder. Gud 

förväntas vara könlös, framför allt utifrån ett problematiserande genusperspektiv (Ford, 

Muers, 2005: 435–439). 

 Ett exempel på en kyrkofader som inte problematiserade synen på genus och 

skillnaden mellan kvinnor och män var Augustinus. Han ansåg att kvinnan var mer benägen 

än mannen att synda, vilket innebar att kvinnan därför kunde förvrida mannens tankar och få 

denne att handla syndigt. Mannens position som hierarkiskt överordnad kvinnan var därför 

biologiskt korrekt, dessutom ansåg Augustinus att kvinnan inte var en Guds avbild, endast i 

sällskap av en man kunde kvinnan vara en Guds avbild. Det var utifrån avsaknaden av att vara 

en Guds avbild som Augustinus argumenterade för att kvinnan var mer benägen än mannen 

att begå syndiga handlingar, på så sätt blev kvinnan synden förkroppsligad och mannen dess 

motsats (Jones, Lakeland: 2005: 140–141).  

 Med utgångspunkt från Augustinus tankar så tycks det som att den 

feministteologiska riktningen genom sin genuskritiska röst tagit ett jättesteg bort från 

urkyrkans patriarkala bojor. Steget från en statisk syn på Gud till en mer dynamisk gudsbild 

som det som feministteologin har potential att bidra med, genom en större mångfald och ett 

bredare sätt att se på och tala om Gud (Ford, Muers, 2005: 448). 

 En kontextualiserad syn på gudsbilden innebär att möjligheten finns att bryta 

med gamla patriarkala strukturer och därmed skapa förutsättningar för jämställd gudsbild i en 

ny tid (Daly, 1985: 43).  

 

3.2.1.1 Mary Daly 

 

För att få en förståelse för Mary Dalys feministiska, och i mina ögon postkristna, 

utgångspunkt som vill förändra kristendomen i grunden genom att peka på strukturella 

problem inom kristendomen, exempelvis genom att byta ut gudsbegreppet, kan man säga att 

hennes samhällskritik bottnar i hennes teologiska analys. Kvinnor och män har en relation till 

varandra som har sin grund i skapelsens första människor, Adam och Eva, och i synnerhet i 

hur Eva kom till. Att Adam var Evas ursprung då Adam offrade ett av sina revben gör Adam 

till en form av moder. Redan där var mannen den aktiva och kvinnan den passiva. Dalys 

samhällskritik handlar om att kvinnor genom historien har haft och har en spegelrelation till 

män, det är skillnaderna mellan kvinnor och män som betonas och det är den grundläggande 

händelsen, tillbaka till Adam och Eva, som kan sägas ligga till grund för denna spegelrelation. 

Daly menar att män, på grund av att Eva kom till genom Adam, genom historien haft en högre 
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position än kvinnor både ur ett samhälleligt och, om man ser till de religiösa dogmerna, även 

ur ett teologiskt perspektiv (Loades, 1990: 189–194). Daly vill göra upp med den hierarkiska 

synen på män och kvinnor genom att städa upp i garderoben och kasta ut alla fördomar, 

kanske inte skriva om historien utan snarare börja om genom att skriva en helt ny bok, inte ett 

nytt historiekapitel. Däri ligger den postkristna synen som präglar Mary Dalys feministteologi 

och som handlar om att förändra kristendomen i grunden. 

 ”Om Gud är man så är mannen Gud” (Daly, 1985: 19). Detta citat blir likt en 

deduktiv slutsats som innebär att om Gud är man, så är Gud inte kvinna, mannen är Gud. 

Mannen är Guds avbild och kvinnan är det inte. Dalys slutsats har en inneboende potential att 

förklara den patriarkala värld vi lever i. Daly menar att om Gud är man så innebär det också 

att mannen är Gud, vilket indirekt pekar mot att kvinnan inte är Gud. Dalys syfte var att få till 

stånd en tankeförändring kring det kristna gudsbegreppet. Daly menar att det är hos kvinnor 

som denna tankens förändring måste växa fram, genom att förändra synen på kvinnor bland 

kvinnor. På snarlikt samma sätt som hur synen på Kristus har förändrats genom den 

liberalteologiska riktningen black theology, där Kristus framställs som svart istället för vit 

(Daly, 1985: 19, 25). 

 Mary Dalys diskussion kring konsekvenserna av att genusetikettera Gud bottnar 

i att användningen av ett patriarkalt språkbruk och att utifrån det språkbruket etikettera Gud i 

manliga termer orsakar strukturella problem. Om Gud är en Fader som från sin himmel styr 

världen så menar Daly att det också avspeglar sig i könsmaktsordningen på jorden. Då är 

mannen Herre över sin hustru då det hör till den gudomliga ordningen. Det blir då en ontologi 

som speglar verkligheten ur både ett himmelskt och jordiskt perspektiv (Daly, 1985: 13–17). 

 Daly riktar en språklig kritik mot gudsbegreppet och menar att själva begreppet 

är skapat av män, samt att bilden av Gud som Fader betonar en skillnad mellan kvinnor och 

män. Denna kritik mot gudsbegreppet skulle då vara så i grunden strukturell att 

gudsbegreppet i framtiden kan vara tvunget att bytas ut då gudsbegreppet i sig själv inte är 

självförklarande för Guds transcendenta väsen. Då Dalys feministiska mål är jämställdhet 

mellan könen kan ett nytt framtida begrepp behöva ersätta dagens gudsbegrepp för att komma 

bort från dess patriarkala innebörd som gudsbegreppet innebär genom det inneboende 

maktspråk som ligger i gudsbegreppet (Daly, 1985: 19–21, 29). 

 Dalys kritik mot den kristna framställningen i relationen manligt och gudomligt 

synliggör att manliga attribut kopplats till Gud. Dalys kritik pekar på att den kristna teologin 

höjt manliga attribut till gudomliga, höjda över kvinnliga attribut och synliggör den kristna 

teologins patriarkala maktstruktur där män genom exempelvis de trinitariska etiketteringarna, 

främst Fadern och Sonen, automatiskt överordnas kvinnor (Sigurdson, Svenungsson, 2006: 

23). 

 En annan feministteolog som problematiserar i samma anda som Daly är 

Rosemary Radford Ruether. Hon pekar i ljuset av Dalys resonemang på en fråga som är 

baserad på Jesus Kristus och dennes manliga framställning. Ruether ifrågasätter om en manlig 

frälsare kan frälsa kvinnor (Ruether, 1983: 116). 

 

3.2.1.2 Serene Jones och Luce Irigaray  

 

Luce Irigaray är en feministteologisk filosof och teoretiker som främst betonar genusfrågan 

och dess medföljande symbolik. Till skillnad från Mary Daly som menar att synen på Gud 

som manligt könad indikerar att mannen är överordnad kvinnan, så menar Luce Irigaray att 

det är avsaknaden av kvinnliga gudsbilder som vidmakthåller den patriarkala gudsbilden. Att 

Gud framställs som manligt könad gör det enklare för män att relatera till Gud än för kvinnor 
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Därför finns det av associationsskäl behov av att betona kvinnliga gudsbilder (Ford, Muers, 

2005: 443–444).  

 Associationsproblem skulle i förlängningen kunna orsaka att kvinnor söker sig 

bort från religionen då risken är att kvinnor inte kan identifiera sig med ett högre väsen som 

antyder ett kvinnoförtryck. Mary Daly går lite längre och menar att det är själva 

gudsbegreppet som måste bytas ut för att det i sig är en patriarkal symbol som är svår – om 

inte omöjlig – att förändra (Halkes, 1982: 54–56). 

 Luce Irigaray menar att kvinnan görs till mannens motsats där allt handlar om 

skillnader mellan könen. Om Gud beskrivs i klassiskt maskulina termer så sätts det 

automatiskt i relation till kvinnors feminina aspekter. Irigaray menar att det är denna skillnad 

som genomsyrar kristendomen och är grundorsaken till de olikheter som finns mellan könen 

(Jones, Lakeland: 2005: 48–52). 

  

Serene Jones beskriver feminismens mål som kvinnans frigörelse, men inte bara kvinnors 

frigörelse utan alla människors frigörelse, vilket också fungerar som en politisk handling. 

Jones pekar på två aspekter för kvinnors frigörande, den ena handlar om att identifiera 

strukturellt förtryck och den andra om att föreställa sig en framtid utan nämnda förtryck 

(Jones, 2000: 3). Det som framför allt är användbart med Jones tankegångar är att titta på 

individuella och kollektiva tankeprocesser och ifrågasätta det som talas om som en sanning. 

Det gör ifrågasättandet av det som uppfattas som självklart till det centrala. Särskilt viktigt är 

ifrågasättandet och identifieringen av maktstrukturer (Jones, 2000: 4–6). 

 Att föreställa sig en framtid utan strukturellt förtryck skulle, enligt Jones, 

innebära ett idealsamhälle som baseras på inkludering, ett samhälle där skillnader mellan män 

och kvinnor inte automatisk ger fördelar eller nackdelar (Jones, 2000: 131). 

 Jones skriver om feministisk konstruktivism som kritiskt betonar den 

gemensamma nämnaren mellan sekulär och teologisk feminism. Den särskilt kritiska delen 

handlar om ett motstånd mot det som på förhand handlar om skillnader mellan könen. Jones 

poäng är att en människa är en relationell varelse och därmed flytande. Det finns inga statiska 

skillnader mellan att vara antingen man eller kvinna utan att det handlar om vad man är van 

vid och vad man accepterar (Jones, 2000: 59–60). För Jones handlar feminism om att 

människan blir vad den blir, att man inte föds till något utan att man växer upp och blir den 

man blir och att det är möjligt att förändras då människan är dynamisk. Kritiken mot 

fördomar är grundläggande för att människan ska kunna förändras och på så sätt förstå att vår 

mänskliga förståelse om varandra bygger på kostruktivism. Poängen blir då att vi har 

möjlighet att förändra vårt synsätt (Jones, 2000: 65–68). 

 Ett exempel på en teologisk ståndpunkt som talar emot Serene Jones är att 

teologin pekar på människan som biologisk varelse, som man eller kvinna, och därmed statisk 

om Gud ville att det skulle vara så. Det grundar sig i att män under den hellenistiska kulturen 

var överordnade kvinnor, barn och slavar. Detta hierarkiska synsätt gick från att vara ett 

kulturellt fenomen till att bli en grund för att vara biologisk belagt och därmed teologins 

grund för att upprätthålla skillnader mellan kvinnor och män (Jones, 2000: 77–78). 

 Feministisk konstruktivism kan bidra med en problematiserande syn på 

skapelsen, att den inte pekar på en statisk människosyn med en gudagiven maktstruktur utan 

att skapelsen visar att vi är del av en stor mångfald. Feministisk konstruktivism kan också 

visa att människan är begränsad, det symboliska språket som synd innebär och vilken kraft 

det religiösa symbolspråket bär på (Jones, 2000: 53). Syftet med den feministiska 

konstruktivismens teologiska inslag tycks vara att påvisa att vi människor är del av en större 

mångfald, att vi är dynamiska och inte statiska inför Gud.  

 Ur ett genusetiskt och textkritiskt granskande perspektiv passar Jones och 

Irigaray in i ett befrielseperspektiv, att befrias från ett tänkande som bygger på konstruktion. 
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Vi måste förstå att man eller kvinna inte är något man föds till, det är något man blir och 

grunden är det förväntningar som åläggs en människa genom fördomar. Tanken bygger på 

social konstruktion med normer och fördomar om hur man förväntas tycka, tänka, handla 

etcetera för att passa in i ett specifikt genusfack. Att det då saknas kvinnliga referenser till 

Gud skapar problem ur ett genusperspektiv för den kvinnliga associationsmöjligheten 

(Parsons, 2002: 36–42). 

 Det Jones och Irigaray kan bidra med är den liberalfeministiska tanken om att 

utöka gudsbegreppet så att kvinnor får möjlighet att associera till Gud genom feministiska 

gudsbilder. Ett exempel är att Gud inte endast ska ses som Fader utan också som Moder. 

 

3.2.1.3 Metaforer och gudsbilder 

 

Bibeln innehåller berättelser där kvinnan i relation till mannen beskrivs som underordnad och 

då Gud förmedlas genom manliga attribut visar det att den förmedlade gudsbilden inte har 

utvecklats särskilt mycket från den tid då bibeln skrevs. Feministteologin vill belysa kvinnors 

erfarenheter, som historien tycks ha negligerat i stor utsträckning för att istället betona dess 

manliga dito (Halkes, 1982: 52–53). 

 Det som definierar en trosåskådning är, gällande religiösa åskådningar som de 

abrahamitiska religionerna, klarlagt i tidernas begynnelse. Det som står i bibeln kan antingen 

ses som Guds direkta tilltal eller något som inspirerats av Gud. Det som framkommer i bibeln 

ses antingen på som lag eller något som ska inspirera oss. Det finns inslag i religiösa 

trosåskådningar som ses som normerande, ett exempel på det är synen på Gud som man som 

blir kontentan av att benämna Gud som Fader (Eriksson, 2004: 10). 

 Att applicera ett genusperspektiv på teologiska dogmer är inte oproblematiskt. 

Det innebär att en uråldrig kultur identifieras och synliggör att nutida värderingar oftast inte 

stämmer överens med de uråldriga texternas innehåll. Att ta på sig genusetiska glasögon 

innebär att lägga fokus på maktstrukturer och genusskillnader och mer specifikt fokuserar på 

hur ett genus upphöjs i relation till det andra. Ett genusperspektiv är därför ett kritiskt 

granskande perspektiv med syfte att synliggöra ett direkt eller indirekt maktförtryck 

(Eriksson, 2004: 11–12). 

 Feministteologin riktar i grunden en kritik mot de klassiska gudsbilderna om en 

genusetiketterad gudom och pekar på att man omöjligen kan veta huruvida Gud ska 

genusetiketteras eller inte. Likt den apofatiska teologin slås fast att vi människor visar prov på 

våra begränsningar då vi försöker att kapsla in Gud i en mänsklig form, som till sin natur är 

icke-mänsklig (Halkes, 1982: 51). Bilden av Gud som man blir, från ett feministteologiskt 

perspektiv, som ett tecken på avgudadyrkan, likt den guldkalv som byggdes för att stilla 

folkets gudsbegär och att gestalta Gud som skapad varelse berättar mer om de mänskliga 

begränsningarna än vad de ger kunskap om Gud (2 Mos 32:1–35) 

 Att vara den privilegierade innebär ett ansvar inför nästan. Att ta mer än man 

fått lov till är att synda, där kommer perspektivet om genusetikettering in – att måla upp en 

gudsbild som bygger på genusetiketteringar som förhöjer mannen i relation till kvinnor, det är 

att ta mer än man fått lov till. Teologins syfte ska vara att lösa problem, inte att skapa dem 

och att genusetikettera Gud skulle kunna ses som en tillfällig lösning som speglade urkyrkans 

kultur, men att vi fortsatt lever enligt dessa genusbojor är att leva enligt en modell som bygger 

på att den ena parten tagit och tar mer än den fått lov till (Jones, Lakeland: 2005: 147–152), 
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3.2.2 Teologiskt perspektiv: Apofatisk teologi 

 
Ett grundläggande apofatiskt förhållningssätt till gudsbegreppet handlar om att Gud är större 

än vad det mänskliga språket kan förmedla. En personlig gudsupplevelse innebär att vara med 

om något som är bortom det som är möjligt för människor att fullt ut kommunicera till andra 

människor (Hammar, 2015: 60–61). Själva grunden till många av de teologiska konflikter 

som drabbat världen genom historien kan till stor del sägas handla om den beskrivande 

gudsbilden, där människan tagit sig friheten att beskriva det som inte går att beskriva fullt ut, 

utgett sig för att behärska det som inte går att behärska. Det har skapat makt- och samhälleliga 

strukturer (Bråkenhielm, et al., 2003: 49–51). Den subjektivt mystika upplevelsen riskerar att 

göras om från en subjektivt mystik gudserfarenhet till en objektiv gudsbild (Bråkenhielm, et 

al., 2003: 56–60). 

 Apofatisk teologi står i kontrast till katafatisk teologi. Anhängare av den 

apofatiska teologin hänger sig åt så kallad negativ teologi och i det perspektivet är den 

katafatiska teologin positiv teologi. Negativ teologi handlar om att våra mänskliga uttryck inte 

kan säga fullt ut vad Gud är. Ett exempel är treenigheten som i sig själv säger både mycket 

och ingenting om Gud. Gud manifesterat i treenigheten är både en och tre, vilket gör Gud till 

ett mysterium som övergår vårt mänskliga förstånd. Vi kan säga och intala oss att Gud är 

treenig, men treenigheten säger egentligen inte annat än att Gud är komplex. Om negativ 

teologi säger vad Gud inte är så säger katafatisk teologi vad Gud är, en så kallat positiv 

teologi som i kontrast till den negativa teologin inte ser det mänskliga språket som bristfälligt 

när det gäller att beskriva Gud (Jones, Lakeland: 2005: 34). 

 Treenigheten blir ett intellektuellt sätt att resonera kring Gud från ett negativt 

teologiskt perspektiv av den enkla anledningen att Gud både beskrivs som en och tre. Om 

Gud framställs som en säger den trinitariska bilden av Gud att Gud är tre i en (Ford, Muers, 

2005: 579). Ett sätt att förena både ett katafatiskt och apofatiskt teologiskt perspektiv är att 

hävda att Gud är obegränsad och evig. Inbyggt i detta påstående finns då det indirekta 

påståendet att Gud inte är begränsad och inte bunden av tid och rum (Jones, Lakeland: 2005: 

35). 

 Negativ teologi handlar om att synliggöra teologins grundproblematik, nämligen 

det som uttrycks som vad Gud är och vad man tror på. Att den negativa teologin framhäver 

vad Gud inte är har en inbyggd problematik då den negativa teologin förutsätter en positiv 

teologi, en vetskap om vad Gud är. Där behövs en teologisk motpol, något som finns i det 

katafatiska perspektivet (Bråkenhielm, et al., 2003: 7–11). 

 Utifrån ett negativt teologiskt perspektiv kan denna form av teologiserande som 

presenteras i de delar som ändrats från KH1986 till KH2017, att tillskriva Gud bestämda 

egenskaper och beskriva hur Gud agerar, inte accepteras då det negativa teologiska 

perspektivet handlar om att vända blicken mot vad Gud inte är, i relation till vad som förs 

fram om vad Gud är och hur Gud handlar (Bråkenhielm, et al., 2003: 29–40). 

 

3.2.2.1 Dionysios Areopagiten 

 

Definitionen av vad som menas med apofatisk teologi, eller negativ teologi, myntades från 

början av en syriansk munk vid namn Dionysios Areopagiten. Han kommer i det följande 

benämnas endast som Dionysios. Han menar att vi människor saknar möjligheten att kapsla in 

Gud genom definitioner och begrepp. Gud kan, enligt den medeltida apofatiska teologin, inte 

beskrivas fullt ut varken av mänskliga tankar eller ord. Betoningen i den apofatiska teologin 

ligger på språket, att vårt mänskliga språk är begränsat och att vi därmed saknar möjlighet att 
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ge gudsupplevelsen fullständig rättvisa när vi försöker kommunicera den till andra 

(Bornemark, 2015: 42–43). 

 Dionysios menar att det negativa handlar om att Guds annorlundaskap gör att 

Gud endast kan beskrivas från ett negativt perspektiv. Dionysios menar också att kunskap om 

Gud, trots benämningen av den apofatiska teologin som negativ, inte kan etiketteras som 

varken positiv eller negativ för att kunskap om Gud inte kan stämplas som positiv eller 

negativ. Anledningen är att vår mänskliga syn på kunskap inte är relaterbar till Gud då Gud är 

bortom vår förklaringsförmåga (Bråkenhielm, et al., 2003: 77–80). 

 Enligt Dionysios innebär den apofatisk-katafatiska relationen att man närmar sig 

den teologiska sanningen genom att ifrågasätta det framlagda påståendet genom att lägga på 

ett negativt apofatiskt lager på det positiva katafatiska gudsperspektivet (Bråkenhielm, et al., 

2003: 22–23). 

 Till skillnad från den negativa teologins utgångspunkt så menar Dionysios 

faktiskt att vårt mänskliga begränsade språk kan vara till hjälp för att få den som inte varit 

med om en personlig gudsupplevelse att få en förståelse för vad gudsupplevelsen innebar. 

Dionysios menar att när man talar om Gud utifrån egenskaper, exempelvis kärleksfull, 

nåderik, god etcetera så skapas en förståelse hos den andre. Om den andre kan relatera till 

dessa egenskaper, exempelvis genom att höra beskrivningen av Gud som god så kan den 

andre tänka sig ett scenario där denne upplevt något gott. Däremot är god som egenskap inte 

heltäckande för att skapa en full förståelse om Gud om man själv inte upplevt 

gudsupplevelsen. Något kan vara gott och man kan relatera till det goda när man hör att Gud 

är god, men det som man själv upplevt som gott är inte likvärdigt med Gud. För Dionysios är 

det viktigt att ett samtal om Gud förs på basis om en förståelse om att det mänskliga språket 

är begränsat, men att vi kan relatera till de egenskaper som det mänskliga språket kan 

förmedla om Gud (Martinsson, et al., 2007: 98–99).  

 Ett centralt tema inom kristendomen är frälsning, som kan kopplas till en 

personlig gudsupplevelse där Gud agerar som och upplevs som frälsare. Frälsning som tema 

och frälsare som benämning och etikettering på Gud kan i förlängningen bli centralt för att 

sätta ord på en personlig gudsupplevelse och som kan förkroppsliga det som i 

gudsupplevelsen uppfattats som det centrala i det gudomliga mötet (Bornemark, 2015: 221–

224). 

 

3.2.2.2 Karl Barth 

 

En teolog som kan sägas vara del av nyplatonismen, men som problematiserar den apofatiska 

teologin är Karl Barth. Där Dionysios Areopagiten hävdar att det mänskliga språket kan 

hjälpa oss att prata om Gud och på så sätt ur ett mänskligt perspektiv relatera till de ord och 

begrepp som förklarar Gud, där menar Barth att det mänskliga språket inte kan förmedla 

någon direkt sanning om Gud och att det är tron som är det centrala. Barth menar att det är det 

gudomliga tilltalet i den bibliska texten genom Nya testamentet som är nyckeln till att närma 

sig Gud genom tro, det mystika i den personliga tron ligger i evangeliets förmedling av det 

gudomliga (Martinsson, et al., 2007: 60–63).  

 För Barth handlar det om Guds annorlundaskap gentemot människan. Likt det 

apofatiska tankegodset om att det mänskliga språket är begränsat, så menar Barth att 

människans strävan efter att nå kunskap om Gud på människors villkor är fruktlöst och att den 

enda vägen går via teologin och Nya testamentets vittnesbörd om Gud manifesterad i Kristus 

(Martinsson, et al., 2007: 78–80). Kunskap om Gud nås endast genom tron, tron på evangeliet 

om Jesus Kristus. Andra mänskliga försök att kapsla in Gud kommer att missa målet. Att 
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begreppsetikettera Gud är dock något som Barth ändå sysslar med då han menar att Guds 

uppenbarelse bygger på kärlek, alltså bör Gud kunna sägas vara kärlek. När Barth menar att 

Gud uppenbarar sig genom kärlek så är det inte kärlek så som vi människor känner till den, 

utan det är den fulländade kärleken som vi människor saknar möjlighet att greppa som Guds 

uppenbarelse bygger på (Ford, Muers, 2005: 32–33). 

 När Barth ska förmedla det han menar är sanningen om Gud så använder han sig 

av tron. Tro för Barth bygger på erfarenhet, gudserfarenhet, som har sin grund i Guds ord; 

Bibeln och primärt Nya testamentet och dess fundament är Guds nåd. Därigenom kan man 

säga att Gud är kärleksfull och nåderik (Ford, Muers, 2005: 37–39).  

 I relation till den negativa teologin menar Barth att den religiösa tron i sig själv 

dels pekar på vår mänskliga begränsning och dels på Gud som mysterium. Guds ord är inte 

något som människan kan sägas äga eller ens förstå, det kommer alltid vara Guds ord och 

därigenom ett mysterium (Keller, 2009: 317–320). För att bibehålla det gudomliga mysteriet 

menar Barth att katafatisk kunskapssyn på Gud bör förkastas, samt att vi bör lösgöra Gud från 

en förkroppsligad etikettering då det som är förkroppsligat är del av skapelsen och Gud är 

annorlunda än det som är skapat (Keller, 2009: 321–324).  

 

3.2.2.3 Metaforer och gudsbilder 

 

Ett apofatiskt provisorium är en tolkning av gudsbegreppet. Ordet provisorium innebär att 

beskrivningen av gudsupplevelsen är tillfällig, knuten till en specifik tid och plats. Ett 

apofatiskt provisorium är en metafor som beskriver en subjektiv förnimmelse av en 

gudserfarenhet (Hammar, 2015: 6–12, 124). 

 En fara i dagens kontext är att Gud som ett komplext varande många gånger 

skalas av med syftet att bli begripligare. Fördelen med att tänka att en gudsbild är ett 

apofatiskt provisorium är att en förmedlad gudsbild inte är för evigt, den är inte oföränderlig. 

Hammar menar att om man tänker om Gud som ett verb, istället för ett substantiv där Gud 

personifieras, så blir det svårare (men inte omöjligt) att kapsla in Gud. Den klassiska bilden 

av Gud är som subjekt, vilket sker genom att definiera vem Gud är. En annan syn på Gud är 

som verb, det vill säga som hur Gud är eller hur Gud handlar. Risken med att definiera Gud 

som ett subjekt, ur ett apofatiskt perspektiv, är att man riskerar att missa målet. Hammar 

menar att de apofatiska mystikerna betonade Guds handlande snarare än att definiera Gud. På 

så sätt lades tonvikten vid det som de apofatiska mystikerna ansåg var det centrala i tron på 

Gud; hur Gud handlar (Hammar, 2015: 80–85). 

 Ur ett svenskkyrkligt perspektiv kan en nedmontering av gudsbilden ses som 

nödvändig då Svenska kyrkan idag befinner sig i ett ständigt medlemstapp vilket skulle göra 

en nedmonterad gudsbild med ambitionen att göra Gud enklare och begripligare, det vill säga 

att gå från att beskriva Guds yttre som exempelvis Fader till att istället beskriva hur Gud 

handlar, exempelvis som frälsare, räddare, älskare etcetera, bli nödvändig för samfundets 

framtida bestånd. En ”begripligare” framställning av Gud, eller något man kan ”ta på”, är 

möjligtvis mer trolig att bli relationsskapande än gudsrelation som kan te sig som 

avståndstagande genom att vara invecklad (Hammar, 2015: 6–19). 

 Den personliga gudsupplevelen beskrivs av Hammar som en mystik upplevelse 

och en beskrivning av densamma blir därför beroende av sin kontext. Språket är under ständig 

förändring och därför blir varje försök att beskriva Gud relevant endast i sin respektive 

kontext och egentligen endast relevant för en själv då gudsupplevelsen i regel upplevs 

subjektivt. En subjektiv gudserfarenhet kan inte ges kollektiv rättvisa genom att bekläs i 

mänskliga ord då det endast är relevant i den kontext i vilken beskrivningen kommer till 
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uttryck samt att det ändå inte ger det gudomliga mötet rättvisa då vårt mänskliga språk är 

begränsat (Hammar, 2015: 20–28). 

 Att Gud är större kan sägas vara en utgångspunkt för den apofatiska teologin då 

riktningen menar att Gud är större än allt vad vi människor kan förmå oss att uttrycka i ett 

försök att beskriva Gud. Antje Jackelén bygger en del av sitt resonemang i sitt herdabrev på 

att tro är personlig och menar att tron bygger på den egna identiteten och de egna 

värderingarna. Därför kan det verka rimligt att anta att KH2017 i alla fall till viss del bygger 

på den analys Jackelén gör i sitt herdabrev. Att Gud är försonaren, upprätthållaren, handen på 

din axel etcetera, som indirekt betonar Guds storhet och blir på ett sätt som en personlig Gud, 

istället för att bekläs i genusetiketterade termer som Fader och Herre som på monopolspråk, 

för den som inte är insatt i spelreglerna, försöker hoppa över hela spelplanen och gå direkt till 

gå för att på så sätt slippa förklara innebörden i gudsbegreppet. Begrepp som Fader och Herre 

förutsätter att den troende förstår att Gud är som en Fader och är vår Herre. Antje Jackeléns 

herdabrev indikerar behovet av en kontextuell förståelse av vad religion betyder och hur 

religion, särskilt hur Gud behöver förklaras och betonas för att människor av idag, enklast ska 

kunna ta till sig ordet. Religion kan beskrivas som både kontextuell och evig, som robust och 

föränderlig (Jackelén, 2011: 9–38). 

 Att Gud är större innebär ett ifrågasättande av alla sanningsanspråk och innebär 

att på det sätt som vi förmår att förklara och beskriva Gud inte är det definitiva och slutgiltiga. 

Det finns alltid nya sätt att beskriva Gud och nya sätt att försöka beskriva Guds storhet, men 

det kommer aldrig att gå att nå hela vägen fram; Gud är större oavsett hur vi människor 

beskriver Gud (Jackelén, 2011: 152–155). 
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4 Sammanställande analys 

 

Två ord som funnits med under denna studie som en röd tråd är mångfald och association. I 

debatten nämndes mångfald som ett både negativt och positivt perspektiv som antingen skulle 

bidra till splittring eller leda till enhetlighet. Huruvida mångfalden i KH2017 leder till 

splittring eller inte kan vi ännu inte veta och det är något som är bättre lämpat i en annan 

studie. 

 I handboksanalysen betonades i KH2017 att det tillkommit fler gudsuttryck 

samtidigt som en del uttryck skalats bort eller tonats ned. 

 I det feministteologiska perspektivet nämns mångfald som ett begrepp där man 

yrkar på att utöka gudsbilden med ett sådant språk som möjliggör för kvinnor att associera 

till, samtidigt som en mer radikal lösning på den patriarkala associeringen till gudsbegreppet 

skulle vara att byta ut Gud som begrepp för att kunna inhysa en större mångfald i ett begrepp. 

Den senare bottnar i att samhörigheten skulle bli större i en begreppsform som inte har sina 

rötter i en patriarkal maktstruktur. Feministteologin bidrar med att flytta fokus från den 

subjektiva frågan om Guds yttre identitet, som främst betonas i KH1986, till att istället lyfta 

fram Guds inre kvalitéer som mer betonar hur Gud handlar, exempelvis förlåter, upplyfter, 

frälser etcetera, något som i huvudsak kommer till uttryck i KH2017.  

 I det apofatiska perspektivet nämns knappast mångfald, men det har sin grund i 

att den apofatiska teologin inte lägger fram egna teorier om vem eller vad Gud är, snarare 

problematiseras de framlagda teserna om Gud genom det negativa perspektivet. Däremot om 

någon påstår att Gud är obegränsad så skulle ett negativt teologiskt svar bli att Gud inte är 

begränsad. Det vill säga att Gud inte kan etiketteras för att det skulle begränsa Gud. Att därför 

beskriva Gud i exklusiva termer, från ett patriarkalt perspektiv, skulle därför inte vara särskilt 

inkluderande och bidrar inte till någon mångfald, utifrån vårt mänskliga sätt att hantera det 

mänskliga genusperspektivet som knutet till ett specifikt kön.  

 Det mänskliga språket är enligt Dionysios Areopagiten begränsat, men språket 

kan hjälpa oss att relatera till det som sägs om Gud eller om en gudsupplevelse. Att tillskriva 

Gud egenskaper är ett sätt att dels beskriva en gudsupplevelse, att använda sig av begrepp för 

att förklara en upplevelse eller hur Gud handlar kan därför ses som en sorts mångfald då det 

möjliggör för fler att associera till och skapa sig en förståelse om hur Gud handlar.  

 

4.1 Analys av jämförelsen mellan KH1986 och KH2017 

 

Om man ser på de båda kyrkohandböckerna så ges en bild av att KH1986 i relation till 

KH2017 skiljer sig särskilt åt på minst en central punkt: KH1986 förmedlar genomgående en 

bild av vem Gud är för oss, det vill säga Herre, Fader, skapare, etcetera. KH2017 förmedlar 

en gudsbild från ett annat perspektiv, en bild av hur Gud handlar, det vill säga att Gud är 

kärleksfull, förlåtande och barmhärtig etcetera. 

 Ett annat sätt att se på skillnaderna som finns mellan KH1986 och KH2017 är 

att man kan se det som att det i KH1986 framhålls vilka som är Guds yttre kvalitéer. Det vill 

säga Guds yttre attribut och där kommer mänskliggörandet av Gud in. Att genusetikettera 

Gud är ett perspektiv som passar in i Guds yttre kvalitéer. Gud kan således vara som en fader 

för oss och är allas vår Herre. I KH2017 är det istället Guds inre kvalitéer och det gudomliga 

som framhävs. På så sätt är det en mjukare gudsbild som träder fram i KH2017 än i KH1986, 

där visserligen en del av de perspektiv som betonas i KH2017 också finns, men tonvikten i 

KH1986 ligger på en äldre och klassiskt genusetiketterad gudsbild. 

 Den övergripande strukturen är ytterligare en skillnad mellan de båda 
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handböckerna. KH1986 delas in i de fyra huvuddelarna inledning, ordet, måltiden och 

avslutning (Svenska kyrkan, 2010: 12, 63).  De fyra huvuddelarna i KH2017 är samling, 

ordet, måltiden, sändning (Svenska kyrkan, 2018: 24–25). Bara genom denna enkla 

förändring som skiljer KH1986 och KH2017 åt ryms ett mer kyrkligt språkbruk, istället för 

inledning och avslutning är det istället samling och sändning. Det blir ett mer omfamnande 

språkbruk och sätt att ta sig an högmässan och församlingen och förlänga gudstjänstens 

budskap även utanför kyrkobyggnaden så att man sänder gudstjänstbesökarna ut i 

församlingen. 

 

4.2 Analys av de teologiska perspektiven 

 

På förhand kunde det tyckas som att den apofatiska teologin och feministteologin stod långt 

från varandra. De har dock visat sig ha gemensamma nämnare. Den stora faktorn är den 

språkliga delen.  

 Feministteologin pekar på språket som huvudfaktor för framför allt gudsbilden 

och de diverse metaforer som används för att beskriva Gud. Den postkristna positionen menar 

att Gud som metafor och begrepp i framtiden kan komma att behöva bytas ut för att det 

patriarkala arvet finns kvar hur man än väljer att göra, gudsbegreppet är enligt den postkristna 

positionen begränsad till det patriarkala perspektivet och så att säga befläckad för all framtid 

genom detta. Den liberalfeministiska positionen pekar istället på språket som den centrala 

faktorn för att tillgängliggöra Gud, det vill säga för att alla människor och primärt kvinnor ska 

kunna associera till en gud som i huvudsak beskrivits i manliga och maskulina termer behövs 

en utvidgning av gudsbegreppet. Genom att peka på mångfalden som en bidragande orsak till 

att tillgängliggöra Gud ännu mer också för kvinnor så bidrar mångfalden till att Gud inte 

begränsas. 

 Inom den apofatiska teologin är språket en central faktor, men från en annan 

vinkel än den feministteologiska makthierarkiska utgångspunkten. Det apofatiska perspektivet 

handlar i huvudsak om att vi människor saknar möjligheten att beskriva Gud fullt ut. Det 

handlar således inte om huruvida Gud ska beskrivas som man eller kvinna, binär eller icke-

binär, utan det handlar om att hur vi än väljer att beskriva Gud så missar vi målet. När vi 

människor ska beskriva något som av naturen är mänskligt så har vi möjligheten att träffa 

målet, men när vi människor ska beskriva något som inte är mänskligt och inte är av denna 

värld så kan vi endast beskriva det med vårt mänskliga språk. Det mänskliga språket och 

förståndet är begränsat och har endast potential att förstå det som för oss är förståndigt. 

Gudsbegreppet är ett exempel på detta, när vi ska beskriva något som inte är mänskligt, något 

som inte är skapat och likvärdigt med andra människor och inte av kött och blod, så kommer 

gudsbegreppet väl in. Det är djupt rotat inom oss och vi har potentialen att förstå att när 

gudsbegreppet används så är det något som är radikalt annorlunda än det mänskliga som 

åsyftas. Från ett apofatiskt perspektiv så är även själva gudsbegreppet en mänsklig miss då det 

är en mänsklig konstruktion. På det sättet har apofatisk teologi likheter med den postkristna 

feministteologin. 

 Ett annat apofatiskt perspektiv är den negativa teologin som står i kontrast till 

den katafatiska teologin som relationellt blir en positiv teologi. När anhängare från det 

katafatiska perspektivet hävdar att Gud är en sak så kommer en anhängare från det apofatiska 

perspektivet säga att dess motsats inte är Gud. Exempelvis om den katafatiska hävdar att Gud 

är god så menar den apofatiska att Gud inte är ond. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att både feministteologin och den apofatiska 

teologin delar uppfattningen att det mänskliga språket är begränsat, men den apofatiska 

teologin menar att vi människor saknar möjlighet att beskriva en personlig gudsupplevelse 
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och varje försök att beskriva Gud kommer att missa målet, men det mänskliga språket kan 

hjälpa oss att förstå Gud från ett mänskligt språkligt perspektiv. Feministteologin å andra 

sidan pekar på den begränsade språkliga faktorn som avgörande i synliggörandet av 

gudsbegreppets patriarkala uttryckssätt. Det verkar råda konsensus om att Gud, inom 

feministteologin, inte kan sägas vara endast man, utan då Gud är radikalt annorlunda än oss 

människor, så måste Gud därför också kunna vara kvinna om Gud tvunget ska 

genusetiketteras. Detta gör att det primärt är en kamp mot patriarkala maktstrukturer som 

kommer till språkligt uttryck inom feministteologin. 

 

4.3 Frågeställningsanalys 

 

4.3.1 Hur skiljer sig gudsbilden åt mellan handböckerna med 

avseende på apofatisk teologi och feministteologi? 

 

Den komparativa studien har visat att KH1986 i hög utsträckning betonar Guds yttre och att 

betoningen ligger på vem Gud är. Det är den patriarkala gudsbilden som betonas i KH1986 

och det lämnas få undantag från denna patriarkala linje där Gud framställs i hög utsträckning 

som Han, Fader, Herre, himmelsk konung och evig(e) konung. Det är en gudsbild som i hög 

grad är genusetiketterad. 

 Gudsbilden i KH2017 betonar Guds inre, vilket innebär att den gudsbild som 

förmedlas betonar hur Gud är och hur Gud handlar. Det förmedlas genom uttryck som 

kärleksfull, förlåtande och inte straffande, förlåtare och livgivare, barmhärtig, skapare, 

livgivare, omhändertagande, accepterande, vis och vårdande, bärare och uppfyllare av 

universum. Det är en gudsbild som inte är genusbaserad. Genusperspektivet har i denna studie 

sin grund i feministteologin och från apofatisk teologi, främst genom KG Hammar, kommer 

synen på det gudomliga som hur Gud handlar. 

 Det denna studie visat är att de delar som förändrats från KH1986 till KH2017 

är att Gud i KH2017 beskrivs allt mindre från ett genusperspektiv och i högre utsträckning 

utifrån egenskaper och gudomligt handlande som kärleksfull, förlåtare och livgivare, 

förlåtande och inte straffande, barmhärtig, skapare, livgivare, omhändertagande, 

accepterande. Till skillnad från de mer patriarkala uttrycken som herre eller fader som 

kommer mer till uttryck i KH1986. 

 

En av feministteologins centrala punkter kan sägas vara att synliggöra sambandet mellan kön, 

genus och makt. En annan att synliggöra alla människor, framför allt de som inte vanligtvis 

blir hörda. Där kommer feministteologin till uttryck i KH2017 genom att, i de delar som 

ändrats från KH1986, i hög utsträckning peka på Guds egenskaper och hur Gud handlar. 

Dessa egenskaper som Gud i KH2017 kretsar kring begränsas inte till att kapslas in i 

genusperspektiv utan är öppna för alla människor oavsett genus att ta till sig av. I det stora 

hela kan feministteologin sägas vara en stor del av KH2017. 

 Mary Dalys bidrag till KH2017 kan sägas vara tankegodset om patriarkalt 

motstånd. Främst då gudsbilden i KH2017 i hög utsträckning inte genusetiketteras. Det verkar 

som att Gud i större utsträckning beskrivs utifrån Guds inre kvalitéer snarare än huruvida Gud 

är Fader eller Moder. Att beskriva Gud som förlåtande och inte straffande blir då ett Dalyiskt 

sätt att beskriva Gud. Dock uttrycks inte Dalys vision om att byta ut gudsbegreppet, däremot 

förändringen i gudsbilden och arbetet bort den patriarkala maktstrukturen. 
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 Serene Jones och Luce Irigarayss bidrag till KH2017 kan sägas vara att 

gudsbilden ges en större mångfald. Det är en viktig del i Jones och Irigarays 

feministteologiska ådra då de menar att en större mångfald för gudsbegreppet gör att fler 

också kan associera till gudsbegreppet. Ett exempel är att Gud inte längre enbart relateras till i 

patriarkala termer utan där Gud nämns som fader nämns också dess föräldramotsats, moder. 

Ett annat exempel är att Guds inte, Guds handlande, kommer till uttryck i högre utsträckning 

än Gud yttre, vilket bidrar till en större mångfald och har potentiellt sett större 

associationspotential. Om Gud beskrivs utifrån egenskaper som varje människa har en 

potential att relatera till, exempelvis egenskaper, så bidrar det till en större mångfald som fler 

har möjlighet att relatera till än den Gud som begränsas till ett specifikt genus. 

  

Apofatisk teologi uttrycks i KH2017 genom den utökade gudsbilden om Guds handlande. 

Gudsbilden i KH2017 framställs så att den indirekt säger vad Gud inte är. Indirekt har 

KH2017 en negativ teologisk gudssyn, det vill säga i relation till katafatisk teologi. När Gud 

framställs som kärleksfull, förlåtande, accepterande, vis och vårdande så ger det också en bild 

av vad Gud inte är. Gud är inte ond, inte vred, varken rudis eller utan sympati. Samtidigt finns 

en feministteologisk förståelse inbyggd i KH2017 som låter åhörarna förstå att Gud besitter 

goda egenskaper och vill sin skapelse väl, därav att Gud beskrivs i positiva termer som 

kärleksfull och vårdande, vilket även är apofatiska gudsbilder som beskriver Guds handlande. 

Det ger inte hela bilden av Gud då vi människor helt enkelt inte kan nå en fulländad bild av 

Gud. Den apofatiska synen på det mänskliga språket är att det inbjuder till att endast ana hur 

Gud är med begreppens hjälp. Där finns en förståelse av hur apofatisk teologi kommer till 

uttryck i KH2017. Å andra sidan kan man hävda att den apofatiska teologin också kommer till 

uttryck i KH1986, dock får då Mary Daly rätt, för om Gud är man så är Gud inte kvinna; det 

blir då ett negativt teologiskt tankesätt i kombination med ett i mitt tycke postkristet 

tankegods som problematiseras tydligast med KH1986. KH2017 har en större mångfald än 

KH1986 då Guds handlande beskrivs i större utsträckning i KH2017 än KH1986.  

 I KH1986 presenteras en katafatisk gudsbild då Gud presenteras ur ett 

genusperspektiv med patriarkal utgångspunkt. Däremot ges ett direkt apofatiskt perspektiv i 

KH2017 där Gud beskrivs som förlåtande med tillägget och inte straffande, vilket kan ses 

som ett katafatiskt perspektiv med en apofatisk replik till det katafatiska påståendet. Ska man 

hårt sagt vara svart eller vit så kan man säga att alla de direkta påståenden som läggs fram om 

Gud i KH1986 och KH2017 har en indirekt apofatisk replik. Påståendet att Gud är förlåtande 

hade inte behövt tillägget och inte straffande då det finns en indirekt underförståelse till 

påståendet att Gud är förlåtande om att Gud inte är straffande. Ur det perspektivet finns den 

apofatiska teologin i högsta grad med i både KH1986 och KH2017. 

 Dionysios Areopagiten menar att det mänskliga språket inte kan ge Gud 

fullständig rättvisa och en gudsbild som baseras på vittnesmål kan endast, om ens det, föra 

vidare fragment om den personliga gudsupplevelsen. Dessa fragment skulle då vara att 

beskriva Gud till andra människor då det mänskliga språket kan få andra människor att 

associera till beskrivningen av Gud. Om Gud beskrivs som förlåtande så kan man associera 

det till en förlåtande mor eller far, straffande kan i det perspektivet då ses som en bråkande 

syster eller bror. På så sätt kan det mänskliga språket ändå bidra till att förmedla en förståelse 

om Gud, dock med förutsättningen att det finns en förståelse om att det mänskliga språket är 

begränsat. Om Gud ges en patriarkal beskrivning så är det en direkt konsekvens av vårt 

mänskliga språks begränsning då man från ett negativt perspektiv kan dra slutsatsen att Gud 

inte är kvinna. 

 Karl Barth har en annan synvinkel på språkets faktor och menar att det 

mänskliga språket inte kan bidra med särskilt mycket alls i förhållande till att avslöja något 

om sanningen om Gud. Barth förkastar det katafatiska perspektivet och alla former av 



 34(38) 

etiketteringar med anledning av att en förkroppsligad etikettering av Gud endast bojar fast 

Gud vid skapelsen. Det innebär att Gud blir en del av skapelsen vilket i sig är omöjligt då det 

skapade är skapat av vår skapare, det vill säga Gud själv, och Gud kan inte sägas vara del av 

det skapade då det skapade är direkt annorlunda än Gud själv. Ska man hitta delar hos Barths 

tänkande som passar in i handböckerna så är det bibelpassagerna som är relevanta då Guds 

tilltal inbegriper ett kärleksfullt och nåderikt tilltal. Tron på evangeliet är en form av 

mysticism, eftersom det inte kan förklaras fullt ut hur en person kommer till tro. Om något 

som finns nedskrivet är värt att ta till sig om Gud så är det bibeln, som är Guds tilltal till oss 

genom evangeliet. Guds tilltal är något som kan nå ut till alla människor, men alla har inte 

förmågan att ta emot evangeliet i sitt hjärta. Däri ligger mystiken, enligt Barth. Det som 

tillkommer, med denna mystika syn på tron, är de kulturella aspekterna med patriarkala tilltal 

och benämningar som återfinns i evangeliet. Nåden som kommer av tro är något som alla 

människor inte får del av, det är en mysticism som går tillbaka till Gud och mer specifikt 

exemplifierar att vi inte kan förstå hur Gud handlar, mer än att Gud handlar. I KH1986 

uttrycks Barth genom de bibliska skrifternas författares gudomliga inspiration. Om Gud enligt 

bibeln är Fader så kan vi varken bortförklara eller förklara det då det är del av Guds 

mysterium. Barth går till synes längre än vad Dionysios Areopagiten gör då den senare ändå 

menar att det mänskliga språket ändå kan komma till nytta när det handlar om att tala om 

Gud, medan Barth menar att det endast är tron som spelar roll. Två mystika grenar som 

drabbas samman, Dionysios Areopagiten mystika tanke om att vi inte kan greppa Gud på 

något sätt och när vi ändå försöker så är det endast som association, för Barth är tron i sig det 

mystika då alla människor inte drabbas av tron. Kanske är det enklare då att koppla samman 

apofatisk teologi med KH1986 med dess, i högre grad, patriarkala benämningar av Gud och i 

relation till KH2017 där KH1986 i huvudsak benämner vem Gud är. Kopplingen kan göras 

till KH1986 då vem Gud är går tillbaka till bibeln. 

 Dessa delar gör att apofatisk teologi, främst från Barths sätt att se på den 

apofatiska teologin, inte passar in i KH2017 och istället mer hör ihop med KH1986, men 

Dionysios passar bättre in på KH2017 genom associationsfaktorn. 

 Hammar nämnde att de medeltida apofatiska mystikerna pekade på Guds 

handlande som det viktiga att betona i relation till att definiera Gud och den passar bäst in i 

KH2017. Detta gör att apofatisk teologi kan sägas höra samman med båda handböckerna, 

beroende på vem du frågar och vilken utgångspunkten är. 

 

4.3.2 Vilka blir konsekvenserna? 

 

Gudsbilden i KH2017 förmedlar i hög utsträckning Guds egenskaper och hur Gud handlar. 

Det är i huvudsak Guds inre egenskaper i relation till Guds yttre kvalitéer, som betonas i 

KH1986, som förmedlas. Genom att gudsbilden i KH2017 i hög grad inte baseras på 

genusetikettering utan istället förmedlar hur Gud handlar så finns det en potential att tilltala en 

större mångfald än vad en genusetiketterad Gud idag skulle kunna.  

 För vad innebär det annars om Gud är man? Jo, det innebär att Gud inte är 

kvinna, för att använda en negativ teologisk vinkling. Om Gud är man, hur ska då kvinnor 

kunna vara skapade till Guds avbild? Är män och kvinnor skapade till Guds avbild eller är 

Guds manlighetsnorm ett bevis på att endast män skapas till Guds avbild och om så är fallet, 

är kvinnors syfte då enbart att vara fruktsamma? 

 Något som förmedlas i KH2017 i större utsträckning än KH1986 är en större 

mångfald, dels genom gudsbilden som i hög utsträckning frångår KH1986 genusetikettering 

och dels genom att det finns många alternativa nattvardsböner etcetera. Valmöjligheten för 
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alla av Svenska kyrkans församlingar blir större, även om det finns en inbyggd risk att det är 

endast ett fåtal av alla möjliga varianter som kommer att användas, men i mångfalden finns 

också en indirekt förståelse om att en landsbygdsförsamling ska kunna ha det på ett sätt och 

en storstadsförsamling ska kunna ha det på ett annat sätt. Mångfalden ska leda till en större 

enhet. 

 Avslutningsvis, som en konsekvens av att språket har en central plats i de båda 

teologiska perspektiven i denna studie, kommer frågan om det finns någon mening med att 

ens tala om Gud? Dionysios Areopagiten menar att det inte är meningslöst att prata om Gud. 

En benämning av Gud som god sätter igång något i oss människor och får oss att tänka på 

något gott eller en person eller varelse som man själv anser är god. Det som kommer fram i 

denna studie är att båda teologiska perspektiven pekar på att det mänskliga språket är 

begränsat och inte kan förklara Gud fullt ut. På samma sätt kan vi människor omöjligen förstå 

Gud, men att prata om Gud och sätta ord på en personlig gudsupplevelse kan bidra till att 

skapa en förståelse och association om gudsupplevelsen. Hammar menar att man ska se på 

Gud som ett verb istället för ett substantiv för att se på Gud ett verb betonar hur Gud handlar 

istället för att försöka beskriva Gud. Enligt Hammar ger ett verb en beskrivning som inte 

missar målet lika mycket som en substantiverad syn på Gud. 

 Från ett feministteologiskt perspektiv är det inte meningslöst att tala om Gud, 

snarare nödvändigt. Talet om Gud måste problematiseras för att man ska kunna förstå 

betydelsen av genus, kön och makt. Talet om Gud behöver fördjupas och vidgas för att 

tillgängliggöra Gud i den kontext vi lever. Det gäller både Serene Jones, Luce Irigaray och 

Mary Daly, Daly menar dessutom att gudsbegreppet kan behöva bytas ut för att 

gudsreferensen inte ska associera till en patriarkal makthierarki. 
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5 Avslutande diskussion 

 

Apofatisk teologi och feministteologi valdes då de på förhand tycktes stå långt från varandra, 

men efter analys tycks det som att de har flera likheter med varandra som tycks komma till 

utryck i KH2017. Båda teologiska riktningarna bidrar med att synliggöra den språkliga 

faktorn, men deras respektive utgångspunkter skiljer dem åt. Det finns ytterligare ett 

gemensamt drag som handlar om att feministteologin betonar kvinnors och utsattas position i 

relation till maktstrukturer, detta kommer till uttryck i att feministteologin vill bidra till en 

större mångfald och därmed bredda gudsbilden så att det inte endast är en patriarkal gudsbild 

som framhävs. Detta kan de båda teologiska riktningarna sägas ha gemensamt med varandra 

då den apofatiska teologins utgångspunkt är att Gud inte kan beskrivas fullt ut. Det innebär att 

etiketteringar av Gud inte ger en fulländad bild av Gud, vilket stämmer överens med 

feministteologin som menar att den patriarkala bilden av Gud inte ger en fulländad bild av 

Gud, utan menar att Gud likväl kan beskrivas genom feministiska termer. 

 Den apofatiska problematiseringen av ett framlagt gudsperspektiv synliggör 

våra mänskliga svårigheter att relatera till något som är ogreppbart och annorlunda jämfört 

med det mänskliga. Det feministteologiska perspektivet fortsätter problematisera i samma 

anda som den apofatiska teologin, särskilt genusperspektivet som vi människor upprättat 

genom att hävda att Gud är man kommer till uttryck i denna debatt. Det är en del i en större 

debatt men som ändå kommer till uttryck i KH2017. 

 

5.1 Vidare forskning 

 

En intressant vinkel och ett möjligt sätt att ta kyrkohandboksanalysen vidare vore att ta med 

1942 års kyrkohandbok i beräkningen. Då skulle man kunna analysera densamma i relation 

till KH1986 och se vilka skillnader som finns dem emellan, samt ta in de kontextuella 

samhällsdebatterna i relation till hur gudsbilden utformades. Hur förändrades Svenska 

kyrkans handbok i en tid där en av de största förändringarna Svenska kyrkan stått inför, 

prästvigning av kvinnor, implementerades?  

 Ett annat sätt att nyttja kyrkohandboksanalysen vore genom att applicera andra 

kristna teologiska positioner och inte endast feministteologi och apofatisk teologi. Man kan 

även fokusera på andra delar i handböckerna istället för enbart högmässoformen. 

 I ett längre perspektiv blir det intressant att se vad som blir konsekvenserna av 

KH2017. Nästkommande kyrkohandbok kommer att visa vilken som blir KH2017s dom, rent 

krasst kan man hävda att antingen kommer man ta ytterligare steg bort från genusetikettering 

alternativt så blir genusetikettering än tydligare. Det intressanta blir att se huruvida nästa 

kyrkohandbok har flest drag av KH1986 eller KH2017? 
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