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Att vara vuxen är att bära. 
 Det är det enda jag kommit fram till. 

Jag har suttit isolerad i sju år på en ö och tänkt och tänkt och tänkt 
och kan bara komma fram till ett ord jag vågar lita på är sant. 
Bära.
Bära som att bära vatten. 
Bära vatten åt törstande barn. 
Jag tror jag har förstått innebörden i att vara kamel. Att bära 
vattnet i sig. Att utveckla en puckel. En som går inåt, och någon 
tänker att det blir en svulst, men det är verkligen en inre puckel. 
Du kanske tänker att man bär med hjälp av ett ok. Ett som 
fördelar bördan över bägge axlarna, och ger möjlighet att sträcka 
på ryggen. Man kan gå rak under bördan. Men man blir trött av att 
gå med ok hela tiden. Man kan inte ständigt bära omkring på två 
vattenhinkar. Det bara skvimpar och skvalpar. 
Hur ska man också kunna vara en famn, med ett ok över axlarna? 

(Gunilla Linn Persson, ur Livstecken)



Innehåll

Förord........................................................................................................................1

Kapitel 1. Inledning ..................................................................................................5
1.1 Introduktion ________________________________________________________ 5
1.2 Avhandlingens syfte ________________________________________________ 10
1.3 Material __________________________________________________________ 11
1.4 Forskningsöversikt__________________________________________________ 13
1.5 Disposition________________________________________________________ 22

Kapitel 2. Teoretiska utgångspunkter ....................................................................24

2.1 Skriftkritik .........................................................................................................24

2.2 Preliminär definition av kall och kallelse ........................................................28

2.3 Genusanalytiska verktyg och utgångspunkter.................................................36
2.3.1 Schablon ________________________________________________________ 37
2.3.2 Bibel, patriarkat och androcentrism ___________________________________ 41
2.3.3 Situation ________________________________________________________ 45
2.3.4 Makt och genderisering ____________________________________________ 49

Kapitel 3. Kallelse – ett livstydande ord .................................................................52

3.1 Kall i vardagsspråk ...........................................................................................52
3.1.1 Kall som människovårdande yrke_____________________________________ 53
3.1.2 Kall generellt överfört på arbete och sysslor ____________________________ 54
3.1.3 Kall som sökande efter individens identitet _____________________________ 56
3.1.4 Vardagsspråkets schabloner _________________________________________ 57

3.2 Kallelse och vardagsliv .....................................................................................59
3.2.1 Martin Luther och kallelse __________________________________________ 59
3.2.2 Martin Luther och synen på kvinnor___________________________________ 64
3.2.3 Ett lutherskt kallelsebegrepp_________________________________________ 68

3.3 Kallelse och kvinnors liv...................................................................................69
3.3.1 Schablonisering___________________________________________________ 69
3.3.2 Kvinnors emancipation och kallelse ___________________________________ 70
3.3.3 Schabloner av kallelse och kön_______________________________________ 84

3.4 Kallelse, arbete och tro .....................................................................................92
3.4.1 Stelnande schabloner ______________________________________________ 92
3.4.2 Samhällskall _____________________________________________________ 93
3.4.3 Exempel på teologiska tolkningar_____________________________________ 96

3.5 Kallelsebegreppets problem och möjligheter .................................................104
3.5.1 Mångtydighet ___________________________________________________ 104
3.5.2 Främjande av underordning ________________________________________ 105
3.5.3 Möjligheter _____________________________________________________ 106

Kapitel 4. Matteusevangeliets berättelser och kallelse ........................................108

4.1 Introduktion till tolkning av kallelse och bibeltext........................................108
4.1.1 Kallelse som schablon ____________________________________________ 108
4.1.2 Tolkning av kallelse och text _______________________________________ 111
4.1.3 Matteusevangeliet och kön _________________________________________ 114



4.2 Josef och barnet ..............................................................................................120
4.2.1 Text___________________________________________________________ 121
4.2.2 Faderskap eller födelse ____________________________________________ 122
4.2.3 Analys av kallelse och kön _________________________________________ 128
4.2.4 Öppningar ______________________________________________________ 137

4.3 Petrus och Andreas, Jakob och Johannes .....................................................139
4.3.1 Text___________________________________________________________ 139
4.3.2 Lärjungaskap eller Himmelrikets medborgare __________________________ 140
4.3.3  Analys utifrån kallelse och kön _____________________________________ 147
4.3.4 Öppningar ______________________________________________________ 155

4.4 En rik ung man ...............................................................................................157
4.4.1 Text___________________________________________________________ 158
4.4.2 Odelad lydnad eller rädslans makt ___________________________________ 158
4.4.3 Analys utifrån kallelse och kön _____________________________________ 166
4.4.4 Öppningar ______________________________________________________ 172

4.5 En kanaaneisk kvinna ....................................................................................173
4.5.1 Text___________________________________________________________ 174
4.5.2 Guds folk eller en kolonialiserad kvinna ______________________________ 174
4.5.3 Analys utifrån kallelse och kön _____________________________________ 180
4.5.4 Öppningar ______________________________________________________ 185

4.6 Två olika tilltal ................................................................................................186

4.7 En kvinna och en flaska dyrbar balsam ........................................................191
4.7.1 Text___________________________________________________________ 192
4.7.2 En uttryck för kärlek eller symbol för tro ______________________________ 192
4.7.3 Analys utifrån kallelse och kön _____________________________________ 200
4.7.4 Öppningar ______________________________________________________ 209

4.8 Maria och Maria, samt elva män ...................................................................211
4.8.1 Text___________________________________________________________ 211
4.8.2 En seger för Guds folk eller en tolkning av ett martyrskap ________________ 212
4.8.3 Genderiserad kallelse? ____________________________________________ 219

Kapitel 5. Kallelse och kön ...................................................................................226
5.1 Kallelsens livstolkande funktion ______________________________________ 226
5.2 Mångtydighet och schabloner ________________________________________ 228
5.3 Resultat ur textanalysen_____________________________________________ 230
5.4 Kontinuitet genom tolkning__________________________________________ 238
5.5 Kallelse och underordning ___________________________________________ 241
5.6 Kallelse som möjlighet _____________________________________________ 243

Summary ...............................................................................................................247

Litteraturförteckning ............................................................................................255



1

Förord

Kallelse är ett ord som länge varit viktigt för mig. Vid prästmötet i Karlstads 
stift 2001 presenterade jag boken Genom nålens öga. Synsätt på kallelse. Syftet då 
var att öppna för samtal om kallelse. Den föreliggande avhandlingen är på ett 
sätt en fortsättning på det uppdrag som jag fick av biskop och kollegor. 
Samtidigt är det också något helt annat. Denna gång är det ett val att steg för 
steg gå vidare längs en påbörjad tankeväg. Jag har mött människor som på olika 
sätt försökt beslagta och ifrågasätta min tolkning av kallelse. Att ställa sig 
tveksam till min tolkning kan man fortfarande göra, men jag låter ingen längre 
ta ordet från mig. Min förhoppning är att kunna bidra med ett fungerande 
redskap för livstolkning.

Avhandlingen är en del i projektet Bibeln i teologin, teologin i bibeln som är ett 
samarbete mellan genusvetenskap och religionsvetenskap vid Karlstads 
universitet. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet. I projektet ingår också 
professor Cristina Grenholm och doktorand Sören Dalevi. Deltagande i 
internationella konferenser har gjorts möjligt genom bidrag från 
Wallenbergsstiftelsen genom Vitterhetsakademien och från Gudmundifonden, 
Karlstads stift. Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond för 
Karlstads universitet möjliggjorde en vistelse vid Vanderbilt University, 
Nashville, USA. 

Det finns ett antal tack jag vill framföra. Först till alla som bidragit till 
forskningsmiljön som byggts upp vid Karlstads universitet. Tack till Högre 
seminariet i religionsvetenskap, under professor Henry Cösters och professor 
Cristina Grenholms ledning, för alla samtal och funderingar vi delat. Tack till 
Christina Osbeck, Lars Gårdfeldt och Susanne Rappmann i vars sällskap jag 
under hela doktorandtiden rest i tanke och på konferenser, och till Sören Dalevi 
för allt morgonkaffe och för delande av funderingar kring att vara forskare och 
präst. Tack till kollegor vid Centrum för genusforskning för den inspiration 
som ges i mångvetenskaplighetens landskap.  

Ett särskilt tack till avdelningschef Karin Wiklund och professor Kjell 
Härenstam som båda kan konsten att glädja sig åt utveckling av kunskap och 
som båda uppmuntrat och gett utrymme för min pedagogiska sida under 
doktorandtiden dels i genusvetenskap, dels i religionsvetenskap. Särskilt tack 
också till universitetslektor Maria Jansdotter, som delat erfarenheter av livet 
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som doktorand, samt gjorde en värdefull genomläsning av manus i slutskedet av 
arbetet. Tack även till komminister Katarina Johansson, Norrstrands 
församling, Karlstad som gav synpunkter på innehåll och sammanhang i mitt 
första försök till ett sammanhängande manus och stiftskaplan Inge Bredin, 
Karlstads stift, som i ett senare skede läste mitt manus och gav värdefulla 
synpunkter från gränslandet kyrka och kultur. Fakultetsadministratör Helena 
Thyr ska ha tack för hjälp att rita figurer. Sören Dalevi och Ulrika Jansson 
gjorde en insats i slutskedet med synpunkter på dels stavfel, dels oklarheter. 
Universitetslektor Elisabeth Wennö som språkgranskade avhandlingens 
engelska sammanfattning, vill jag också tacka. 

Jag vill tacka min biträdande handledare professor Turid Karlsen Seim, Oslo 
universitet, för klarsynta kommentarer och blick på vad jag faktiskt kommit 
fram till, när jag tyckte det såg tomt ut. Tack också till professor Daniel Patte, 
Vanderbilt University, för gästfrihet och öppnande vägledning i den inledande 
fasen av doktorandtiden. Och så vill jag tacka min handledare professor Cristina 
Grenholm. Du beslöt att bereda möjlighet för en präst och småbarnsmamma 
från en liten stad att forska på heltid. Du gjorde det möjligt genom att 
respektera det vardagsliv som ständigt bryter in, bryter av och gör sig påmint. 
Du har också gjort avhandlingen möjlig genom att återintroducera akademiskt 
tänkande till en teologisk praktiker och genom dina kontakter har du skapat 
förutsättningar för det arbete jag skulle göra. 

I den miljö där jag lever mitt vardagsliv finns också ett antal människor att 
tacka. Signa, min samtalsoas, vill jag tacka helt enkelt för att ni finns som min 
landningsbana och gör det möjligt att reflektera tro, kön och liv utan förbehåll 
och försvar. Vad vi ömsesidigt har lärt varandra är Guds gåva! Jag förundras. 
Mari Åhrström vill jag tacka för insatsen som ”externt minne”. Du har påmint 
mig om formuleringar jag själv glömt och uppmärksammat hållpunkter som du 
med den praktiska teologens erfarenhet fångat upp som väsentliga. Du är också 
den som hela tiden hållit fast vid en övertygelse om att jag skulle klara av det jag 
föresatt mig. Med Sven Smedberg, författare och poet, har jag delat förundran 
över berättelser och bilder, och vad det gör med oss läsare och lyssnare.  

Så vill jag säga tack till min familj. Till mamma för alla gånger vi läste bibelns 
berättelser i den gröna fåtöljen och lyssnade till Britt G. Hallqvists sånger på 
skivan Titta vad jag fann! Det var då jag började leva med och i berättelsernas 
landskap. Till pappa, som bär en tillit till att Guds kärlek är vidare än armar når, 
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högre än taket på kyrkan och inte går att hamna utanför. Tack båda för 
barnbarnssamvaro och mycket annat. Tack Kerstin, för det allvar som du visat 
inför de frågor jag arbetat med. Kanske är du den som tydligast bekräftat att 
synen på kallelse handlar om villkor som formar människors konkreta liv.

Tack Jonatan och Magdalena. Ni har funnits med i mitt arbete i mina tankar, på 
seminarier, där hemma och även följt med i en flytt. Jag vet att jag har svårt att 
släppa arbetet. Men är det några som kan lirka mig ur datorns grepp så är det ni. 
Vi möts i skydd för stormar under täcket i sängen, på äventyr i galaxerna med 
Anakin Skywalker, eller i stallet för att utmana min misstänksamhet mot hästar. 
Tack för era världar som ni öppnar för mig! Och Leif – jag förundras över den 
kraft som ryms i den växelvisa draghjälp vi ger och får av varandra. Även om 
noter betyder helt olika saker för dig och mig, så delar vi så många angelägna 
frågor både i livets oro och i stunder av glädje. Tack för de gånger du har vänt 
mig om i tankarnas återvändsgränder.

Karlstad i midsommartid 2006    

Cecilia Nahnfeldt 
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Kapitel 1. Inledning 

1.1 Introduktion 

I know all that so well, but I also do know this: 
Calleth you, cometh I 
And that's just how it is, and how it's always been  
It's where my reason stops and something else comes in 
And I know it doesn't make sense, but still 
Calleth you, cometh I 
That's how it is... 
 (Text: Ola Salo, The Ark) 

Under vintern 2002/2003 sjunger gruppen The Ark en sång, som kommer att 
väljas till en av de bästa under året. Kärlekens kraft virvlar om i sången kring 
orden: ”Calleth you, cometh I – that’s how it is.” Någon ropar efter sångens jag 
och ett egenhändigt arkaiserat språk skapar en känsla av att inte kunna och inte 
heller vilja säga emot och man kan inte låta bli att sjunga med. Det fångar en 
längtan som många känner igen och inte vill vara utan. I all stark kärlek ingår 
det att vara beredd att släppa allt man har för händer och rusa iväg för att vara 
där den älskade behöver mig. Det är utan vett och sans, och det gör oss sårbara 
för andras makt och vilja. Samtidigt kan det vara – för att citera Askungen – 
alldeles, alldeles underbart. Man förlorar sig. Kanske är det den stora 
utmaningen i ordet kallelse. Idag när man hellre söker självständighet och sätter 
värde på fri vilja, än låter sig dras med in det okontrollerbara livet. Ändå lockar 
den känsla och längtan som ryms i kallelse. Men… spelar det någon roll vem 
det är som sjunger? Är villkoren för att blir ropad på lika för män och kvinnor?  

Längtan efter och upplevelsen av kallelse är möjlig att sjunga och besjunga. 
Dess faktiska vara är i hög grad oåtkomligt. Men många har talat om kallelse 
som erfarenhet och tolkat sina liv med ordet. Är det möjligt att tala om sina 
åtaganden i livet som kallelse idag? Vilka associationer väcker tanken om 
”människans kall”? De senaste femtio åren har mycket förändrats i ramarna 
som omger och formar våra liv. Livstolkningarna är flera, samhällsbygget 
granskas och de religiösa institutionerna spelar större roll i stöd för enskilda 
människor än för det direkta beslutsfattandet i samhället. Innebär detta att ord 
som kall och kallelse är förbrukade? Är det en omöjlig föreställning som hör till 
förfluten tid eller kan ordet ha fortsatt användning i nutid? Är det ett stelnat 
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uttryck som kan användas i bildligt tal, men inte som dynamiskt redskap i 
livstolkning? Kallelse är föremål för min forskning och uppmärksamhet. 
Kallelse som ger kraft till handling och förändring. Kallelsens konsekvenser för 
män och kvinnor. Vad nu kallelse innebär. 

Ett exempel på att ordet kallelse fortfarande används livstolkande och även 
visas ett ökat intresse, är en artikelserie med temat ”Kallelse - en serie om att 
finna sin uppgift”, publicerad i mars 2005 i Svenska Dagbladet, där tre kvinnor 
beskriver livet med hjälp av ordet kallelse. Psykolog och psykoterapeut Patricia 
Tudor-Sandahl talar om kallelse utifrån livskrisfrågan: Skulle livet inte vara 
något mer? Hon talar om kallelse som en oanad reserv eller kraft som ännu inte 
tagits i bruk. Anita Lanz, sjuksköterska, berättar om en olycka där hon bröt 
ryggen men överlevde. Detta blev en vändpunkt i hennes liv och hon lämnade 
hemmafrulivet och började arbeta med hemsjukvård och rådgivning för 
cancerpatienter. Denna uppgift menar Anita är hennes kall, just hennes uppgift, 
som hon funnit. Inger Gustafsson, akupressör och kroppsterapeut, talar om att 
livet kommer till en och visar vad man är här för att göra. Hon talar om att 
släppa kontrollen och lyssna inåt. Hon arbetar med unga tjejer med problem 
med självkänsla och möter ofta frågorna: Vem är jag? Vad ska jag göra i livet? 
Hon talar inte om yrke främst utan snarare om livsväv och stigen som livet 
stakar ut. Artiklarna är personliga och bär en entydigt positiv syn på kallelsen. 
Det är tre kvinnor som talar om omsorg om den egna personen, men också 
andra människor. Kallelsen är uttryckt som en inre drivkraft, den är kopplad till 
andlighet men inte kyrklighet. Det handlar om förhållningsätt till livets 
omständigheter och existentiella frågor. Perspektivet utgår från individen, men 
är inte självcentrerat.1

Ordet kallelse ger flera associationer och omväxlande används ordet kallelse 
och kall förhållandevis synonymt.2 Det rör individens livsval, samhällsliv och 
kyrka. Kall som samhällsbyggande yrken växte fram under 1800-talet och 
fungerade samhällsbärande under 1900-talet. Kallelse uttrycker individuella eller 
gemensamma försök att integrera arbete och tro. Kallelse kan uppfattas vara 
upplevelser som förändrar människors livsinställning och fick konsekvenser 
som gjorde att de i vissa fall omprövade sina grundläggande livsval. Exemplen i 
Svenska Dagbladet talar om kallelse som något odelat positivt. Men ofta uppfattas 

1 ”Varje människa har ett uppdrag”, Svenska Dagbladet, 2005-03-01. 
”Anita vill ge frid åt döende”, Svenska Dagbladet, 2005-03-02. 
”När livet kommer är det bara att lyssna”, Svenska Dagbladet, 2005-03-03. 
2 För definition av orden, se kap. 2.2. 
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ordet som ambivalent, och inte självklart positivt. Lärare, sjukvårdspersonal och 
andra som arbetar i s.k. kallyrken har brottats med kallelsens plikter och 
förväntningar. Sjuksköterskorna förde under 1900-talet en intensiv diskussion 
kring kallet. I deras fall kom kallet att uppfattas som ett hinder både för att bli 
respekterad för sin yrkeskompetens och att bli rimligt avlönad för sin 
arbetsinsats, eftersom kall och profession ansetts stå i motsats till varandra. 
Våren 1933 beslöt Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) att engagera sig i 
sköterskornas ekonomiska förhållanden varpå deras ordförande avgick. Det var 
synen på vilken roll kallet skulle spela, som var en skiljefråga. Idag finns ett 
förnyat intresse för kallets betydelse i samtalet kring sjuksköterskans 
yrkesidentitet och kompetens i omvårdnadsforskning. Individens kallelse menar 
man har en potential att utgöra en grund för en omformulerad professionalitet.3
Kallelse hör också samman med kyrkoliv. I luthersk tradition har kallelsen setts 
vara tudelad i en inre kallelse och en yttre. De båda delarna hålls samman. En 
yttre bekräftelse av en inre kallelse omfattar också krav på utbildning och 
lämplighet.4 I kyrkorna har samtalet om kallelse präglats av den 
institutionaliserade religionens förändrade roll i ett samhälle där kyrka och stat 
har skilts åt. I detta perspektiv har diskussionerna kommit att handla om 
kyrkans respektive den kristnes uppgift, dvs. diskussioner på organisations- och 
individnivå.

Kallelse i luthersk tolkningstradition uppfattas ofta ha fungerat som en faktor 
som konserverat rådande samhällsordningar. Begreppet har också ofta skilt 
mellan mannens uppgifter och kvinnans uppgifter.5 Samtidigt finns exempel på 
motsatsen, att kallelse fungerat kreativt både för skapande av ny 
samhällsordning i tider av förändring och brytande av kvinnors underordning. 
Det finns en statisk och dynamisk ambivalens i kallelsen. Kallelsetanken var en 
viktig samhällsideologisk faktor i grundläggandet av samhällets organiserade 
arbete i sjukvård, undervisning och socialt omhändertagande, där både kvinnor 
och män verkade. Samtidigt är det också så att de kallyrken som växte fram 
under 1800-talet delar upp ansvarstagande och uppgifter olika för män och 

3 Martinsen, Kari. (2000) och Eriksson, Katie. (1987, 1991). 
4 Biskop, Präst och Diakon i Svenska Kyrkan. (1990) s. 29f. 
5 Pernilla Parenmalm påpekar, att uppvärderandet av moderskapet i och med reformationen var ett 
synliggörande av kvinnornas vardagliga uppgifter och plikter. Därtill fick de status av att vara guds-
tjänst. I katolsk tradition hade inte modern, men jungfrun/nunnan högst anseende. Ur ett modernt 
perspektiv måste dock detta problematiseras menar Parenmalm, eftersom den reformatoriska 
kvinnosynen dels begränsar kvinnans möjlighet att driva sina ståndpunkter och göra bruk av sin 
kompetens, dels begränsar för vad som uppfattas vara legitim kallelse för kvinnor. Parenmalm, 
Pernilla. (2002) s. 56f. 
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kvinnor, samt underordnar de kvinnliga uppgifterna under mäns ansvar.6
Tolkningar av kallelse har bidragit till en könsuppdelad arbetsmarknad.7
Kallelsebegreppet har dock inte entydigt varit underordnande för kvinnor. 
Tanken om kvinnans kallelse var också en viktig del i debatten för kvinnors 
emancipation i Sverige. Begreppet omtolkades så att kvinnors arbete utanför 
hemmet fick en samhällsideologisk status och var del i kvinnans kamp för lika 
medborgerliga rättigheter.8 Det fanns alltså flera tolkningar av begreppet, där 
könens inbördes relation tolkades på olika sätt.  

Den teologiska konstruktionen av luthersk kallelselära är ifrågasatt från många 
håll. Kritiken rör den starka betoningen av kallelsen som en uppmaning att 
tjäna sin nästa. Tjänande präglat av en feodal, patriarkal samhällsordning är 
något man gärna tar avstånd från.9 Kallelsebegreppet anses genom detta ha 
bidragit till sekularisering. Det finns kritik som hävdar att kallelse i betydelsen 
att utföra vardagliga uppgifter, har svag biblisk förankring.10 Man menar att 
tolkningen av vardagen som kallelsens plats trivialiserar kallelsebegreppet. 
Luthersk kallelselära kritiseras också för uddlöshet mot kapitalismen och dess 
konsekvenser av alienation och utnyttjande av arbetskraft.11 Från flera håll har 
det ifrågasatts hur adekvat tanken om människans kallelse kan vara i vår tid.

Kritik kan ha som grund att något är värt att kritiseras för att tas tillvara. Därför 
ska kritiken mot och även ambivalensen inför användningen av ordet kallelse 
tas på allvar. Kritik är ett viktigt redskap för tolkning och förändring. Jag menar 
att det finns anledning att reflektera över vad som kan tänkas utgöra skäl för ett 
fasthållande och tillvaratagande av tanken om människans kallelse som tjänst 
gentemot medmänniskan i tro. Kallelse rymmer något som vi annars riskerar 
mista, eller inte finner verktyg till att försvara.

Filosofen Ulla Holm påpekar hur kallet romantiserats och ställts i motsättning 
till profession på ett sätt som hämmat reflektionen om välfärdssamhällets vård 

6 Åsa Andersson utvecklar detta perspektiv vad gäller sjukvården i avhandlingen Ett högt och ädelt 
kall (2002). 
7 Forskaren Mats Greiff vid Arbetslivsinstitutet konstaterar att traditionen att se sitt arbete som ett kall 
lever kvar i större utsträckning i kvinnodominerade yrken. Dock är kall inte den enda faktorn som 
bidrar till könsordning och könssegregering i arbetslivet. Greiff, Mats. (2006). 
8 Detta lyfts fram och behandlas av Inger Hammar, som understryker att den evangelisk-lutherska 
bekännelsen låg till grund för samhällssynen och att kyrkan fungerade som samhällsideologiskt 
styrmedel, vilket hon menar ofta har förbisetts. Hammar kallar detta för en forskningens 
religionsblindhet. Hammar, Inger. (1999) s. 32.
9 Grenholm, Carl-Henric. (1988) s. 177. 
10 Schuurman, Donald J. (2004) s. xii. 
11 Volf, Miroslav. (1991) s. 107f. 
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och omsorg. Hon betonar inställningen till medmänniskan som viktig del i 
detta.12

Välfärdssamhällets vård och omsorg skall bygga på "vetenskaplig grund". Bry-
sig-om-komponenten uppmärksammas på nya sätt efter att en tid hade 
konstruerats som romantiserat och professionshämmande "kall"-ideal. Man 
börjar befara att den helt skall försvinna om den inte odlas. Omsorgsförmågorna 
har inte längre självklara, naturgivna eller kallade bärare. Tar man i 
vårdutbildningen inte hänsyn till om-sig-bryendets unika karaktär, dess villkor 
för utövande och villkor för utveckling, riskerar det att försvinna. Kvar finns 
endast den höga värderingen av teoretiskt vetande och instrumentellt mätbart 
kunnande.13

Ulla Holm beskriver en nödvändighet i spänningen mellan kallelse och 
profession. Tanken om plikten att stå till förfogande för sin nästa, har uppfattas 
vara ställd i en motsättning till professionalisering. Holm menar att 
professionalisering reducerar förutsättningarna för omsorg och något går 
förlorat i vårdandet. Samtidigt ger inte ”ett romantiserat kall-ideal” tillräckligt 
stöd för omsorgsförmågorna. Teologiskt menar jag att motsättningen mellan 
kallelse och profession, kan analyseras med frågan om vem det är som kallar. I 
den lutherska kallelsetanken betonas att Guds kallelse kommer genom 
medmänniskan som är i behov av hjälp. Uppmärksamheten riktas därmed mot 
medmänniskans rop. Motiveringen till att agera ligger i en livssyn med 
beredskap att lyssna till andras behov. I en professionalisering av hjälp ersätts 
plikten att stå till förfogande för andra, med ekonomisk ersättning. Det är en 
effektiviserad väg där hjälpen står beredd, men där livssynen med en av Gud 
ålagd beredskap att lyssna till andra inte med nödvändighet är inkluderad. Detta 
innebär att andra intressen får större utrymme att konkurrera med den 
hjälpsökandes om det bistånd som erbjuds. Holm konstaterar också att det är 
svårt att finna en självklar förankring av omsorgsförmågan, som utmanas av 
professionalisering. Hon uppmärksammar att omsorgsförmågorna inte längre 
har bärare, som är naturgivna eller ålagda genom kallelse. Dessa bärare har 
traditionellt ofta varit kvinnor. Spänningen mellan kallelse och profession 
hanterades tidigare genom en uppdelning av mannens försörjarroll och 
kvinnans obetalda omsorgsroll.  En motsvarande uppdelning görs inte på 
samma sätt idag. En rimlig fråga är om spänningen mellan kall och profession 

12 Med professionaliserat modrande menar Holm en samhällelig institutionalisering och organisering, 
av traditionellt kvinnokulturella praktiker som intima, täta kontakter med de små, de sjuka och de 
gamla. En rationalisering anpassad till vetenskapliga förväntningar och ekonomiska intressen. Holm, 
Ulla M. (1993) s. 217f. 
13 Holm, Ulla M. (1993) s. 217. 
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idag vore önskvärd att bevara? Kan kallelsebegreppet möjligen ge ett annat 
bidrag till samhällsdiskussionen, än ett konservativt bevarande av 
arbetsdelningen mellan män och kvinnor? Holm påpekar att det förefaller som 
om vi förlorat ett motiv för odlandet av en drivkraft till att bry oss om 
medmänniskan som inte baseras på ekonomisk förtjänst. Jag menar att 
drivkraften kan ha förlorats i sättet att tala om vad kallelse kan vara. Detta 
ställer frågor om relationen mellan kallelse och kön. Kallelse fungerade i början 
av 1800-talet som en drivkraft för kvinnors mer lika villkor med män. Idag 
uppfattas kallelse istället vara en underordnande faktor för kvinnor i kallyrken. 
Kallelse har inte en entydig relation till kön. Min övergripande fråga är hur man 
kan undvika att kallelsebegreppet främjar kvinnors underordning.  

1.2 Avhandlingens syfte 

Frågan om hur man kan undvika att kallelsebegreppet främjar kvinnors 
underordning ligger till grund för mitt syfte med avhandlingen. Avhandlingen 
analyserar kallelse som livstolkande begrepp i en kristen kontext och är ett 
bidrag till vidare reflektion och diskussion. Den pågående teologiska 
tolkningsprocessen ser jag som en uppgift och ett ansvar som delas av flera 
parter. Min utgångspunkt är teologisk tradition, men också det vardagliga talet 
om människans kallelse och jag menar att en analys av det teologiska begreppet 
kallelse i relation till kön är nödvändig. Jag menar också att det är nödvändigt 
att kritiskt tolka bibeltext i relation till kallelse och kön.  

Avhandlingens syfte är femfaldigt. 

1. Att analysera det teologiska begreppet kallelse.
I analysen av begreppet kallelse beaktas bibeltext, lära och liv. Dessa tre 
aspekter tillsammans ger förutsättningarna för tolkningar av begreppet. 
Avhandlingen nyttjar en hermeneutisk modell, som sammanför kontextuell 
teologi och bibeltolkning, och ger utrymme för genusteoretisk bearbetning av 
teologiska begrepp.  

2. Att klargöra begreppets mångtydighet 
En del i avhandlingen är att tydliggöra influenser från olika teologiska 
idétraditioner och deras samspel med konkreta livssituationer både för individer 
och för samhälle. Avsikten är inte att renodla definitioner av kallelse för att söka 
en ”autentisk” definition, men att klargöra och exemplifiera olika definitioner i 
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talet om kallelse och att dessa har olika konsekvenser för tolkningen av 
människors liv och uppgifter som kallelse.  

3. Att analysera föreställningar om kallelse och kön.
De kallyrken som växte fram under 1800-talet, utformade livsuppgifter som var 
skilda för män och kvinnor, samt underordnade kvinnors uppgifter under mäns 
ansvar. Analysen av förhållandet mellan kallelse och kön fokuserar frågan om 
hur kallelse görs könsbundet. Jag menar att det är möjligt och önskvärt att 
lösgöra och omtolka samband mellan kallelse och kön. Sambandet mellan 
kallelse och kön uppfattar jag som en fråga som rör både teologi och faktiska 
livsvillkor. Kallelse tolkas av våra föreställningar om Gud och människa, men 
också våra erfarenheter av vad det innebär att leva som kvinnor och män, 
tillsammans med andra kvinnor och män. 

4. Att analysera kallelse i relation till bibeltext 
Bibeltexter som ligger till grund för kristen livstolkning har sitt ursprung i ett 
samhälle präglat av patriarkala maktstrukturer och androcentriska värderingar. 
Samtidigt har man genom historien i samma texter funnit stöd för ett mer 
jämlikt samhälle. Texternas ambivalens rörande förståelsen av könens inbördes 
relation har konsekvenser för tolkningen av kallelse. Med genusvetenskapliga 
verktyg och begrepp avser jag analysera hur texter om kallelse kan bidra till att 
luckra upp stereotypa föreställningar av samband mellan kallelse och kön. 

5. Att genom ovanstående bidra till konstruktion av genusreflekterad kallelseteologi. 

1.3 Material 

Jag väljer att inte behandla kallelsebegreppet avgränsat till Martin Luthers eller 
senare lutherska tolkningar. Jag är intresserad av kallelsebegreppets funktion 
och konsekvenser för människors livstydning, vilket presenteras dels i historisk 
forskning, dels i teologisk forskning. Jag menar att den teologiska tanken 
samspelar med tolkning av livserfarenhet och bibeltext. För att få en 
uppfattning om vardagsspråkets föreställningar och användning av ordet, 
nyttjar jag texter från Internet. För en teologisk beskrivning av Luthers 
kallelsetanke förhåller jag mig till Gustaf Wingrens avhandling Luthers lära om 
kallelsen och Carl-Henric Grenholms Arbetets mening som bärande material. Jag 
menar att deras arbeten på ett rimligt sätt presenterar och diskuterar 
receptionen av en luthersk kallelsetanke. För att få en uppfattning om 
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tolkningar och tillämpningar av kallelse i relation till kön under 1800-talet 
använder jag flera material. Inger Hammars avhandling i historia Religion och 
emancipation, Tuulikki Koivunen Bylunds avhandling i kyrko- och 
samfundsvetenskap om Samariterhemmets grundare Ebba Boström, Frukta
icke, allenast tro, samt Åsa Anderssons avhandling i idéhistoria om kalltankens 
betydelse för utvecklingen av sjuksköterskeyrket Ett högt och ädelt kall. Dessa tre 
ger perspektiv på tolkningen av kallelse i relation till föreställningar om kvinnor. 
David Tjeders avhandling i historia om maskuliniteter i medelklassen mellan 
1800 och 1900, The Power of Character bidrar med exempel på föreställningar om 
mannen. Materialen som behandlar 1800-talet ligger till grund för min 
beskrivning av genderiserade kallelseschabloner. Gustaf Wingrens Luthers lära 
om kallelsen används även tillsammans med Einar Billings Vår kallelse, som två 
1900-talsexempel på teologisk kritik och förnyad tolkning av 1800-talets 
föreställningar om kallelse.  

För att kritiskt analysera kallelsetanken i förhållande till kön, väljer jag att 
förhålla mig till bibeltext och tolkningar av denna. Ett antal berättelser ur 
Matteusevangeliet utgör material för avhandlingens kritiska reflektion och 
omtolkning av kallelsebegreppet. Matteusevangeliet är valt med en enkel 
motivering utifrån dess ställning som ”kyrkoevangelium”. Det har haft, och har 
i viss mån fortfarande, en ställning som det evangelium som tydligast påverkat 
framväxten av kyrkoorganisation, vilket innebär att det är intressant för analys 
av kallelse i relation till kön, eftersom kön ofta är en avgörande faktor i synen 
på makt. Huvuddelen i avhandlingen består i en ömsesidigt kritisk analys av 
berättelser i Matteusevangeliet. I textanalyserna används genomgående A
Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew, Vol. I-III
av W.D. Davies och Dale C. Allison, en standardkommentar till evangeliet som 
ofta används som referenslitteratur i tolkningar av Matteusevangeliet. Denna 
kommentar, tillsammans med Elaine Wainwrights artikel “The Gospel of 
Matthew” i Elisabeth Schüssler Fiorenzas Searching the Scriptures II. A Feminist 
Commentary och Talvikki Mattilas avhandling Citizens of the Kingdom ligger till 
grund för presentationen av evangeliet. Standardkommentaren ställs i analysen i 
jämförande kritisk relation till ett antal bibeltolkningar med feministiska 
perspektiv. Presentation och skäl för val av text och tolkning av text i relation 
till kallelse och kön görs i inledningen till varje textanalys.  
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1.4 Forskningsöversikt 

I forskningsöversikten har jag tagit hänsyn till relevans i förhållande till mitt 
arbete, vars fokus ligger på tros- och livsåskådningsvetenskap och 
genusvetenskap. Huvuddelen av materialet är skrivet på svenska eller engelska. 
Jag har översiktligt även skaffat mig en viss inblick i material på andra språk. 
Vad gäller feministisk bibeltolkning har jag främst sökt använda litteratur från 
1995 och framåt, eftersom teori och metodfrågor är i intensiv utveckling. 
Forskningsöversikten är uppdelad i fyra fält: 1) Forskning om kallelse, 2) 
Forskning om kvinnor och kallelse, 3) Bibeltolkning, samt 4) Feministisk 
teologi och bibeltolkning. Uppdelningen ska ses som ett sätt att ge en 
strukturerad överblick och inte som avgränsningar mellan fälten.  

En teologisk avhandling som haft stort inflytande för teologisk reflektion om 
kallelsens innebörd i lutherskt sammanhang, är Gustaf Wingrens Luthers lära om 
kallelsen som utkom 1942.14 Wingrens arbete som teolog har haft genomslag, 
inte bara i Sverige utan också internationellt. I Sverige har han varit en röst i 
diskussioner om relationen mellan kyrka och teologi, och förespråkat kyrkans 
kritiska roll i samhället, där synen på kallelse återkommit som en av de 
grundläggande utgångspunkterna. I den senare delen av 1900-talet har kallelse 
om igen prövats framför allt i ett arbetsetiskt perspektiv. Skäl för detta är bland 
annat förändrade förhållanden i arbetslivet, där arbetslösheten ökat och en 
internationalisering av företag skapat nya villkor. Det finns flera studier inte 
minst i nordisk kontext, som rör kallelse med arbetsetisk inriktning. De 
analyserar främst frågor om tillämpning av kallelsebegrepp. Det skulle föra 
denna avhandling alltför långt att göra en detaljerad översikt av dessa arbeten, 
då mitt syfte är inriktat på teologisk analys av kallelse och kön. Det innebär 
dock inte att jag betraktar dessa som skilda från min diskussion. Jag har använt 
Carl-Henric Grenholms Arbetets mening och Protestant Work Ethics för att 
diskutera kallelsebegreppets konstruktion och historiska bakgrund.15 Grenholm 
bygger på Wingrens teologiska arbete och gör en analys av kallelsebegreppets 
grundläggande teologiska element. Grenholm menar att dessa kan omtolkas, så 
att ett mer adekvat begrepp kan användas för arbetsetik idag. Detta är en 
utgångspunkt jag delar genom att jag betraktar kallelsebegreppet som teologisk 
schablon som kan omtolkas. Ett exempel på teologisk diskussion av kallelse det 
senaste decenniet är Werner Jeanronds bok om kristen kallelse, som är skriven i 
relation till irländskt kyrkoliv, och som översatts och publicerats av Svenska 

14 Wingren, Gustaf. (1993). 
15 Grenholm, Carl-Henric. (1988) och (1992). 
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kyrkans forskningsråd.16 Detta är en kontextuellt förankrad teologisk reflektion 
och en tolkning av kallelse som kallelse till Guds rike. Ytterligare ett exempel är 
antologin Drabbad som är en sammanställning av artiklar om kallelse ur flera 
olika perspektiv utgiven av Teologiska Högskolan i Stockholm.17 Denna ger en 
överblick med ursprung i väckelserörelse som spänner både över historia, 
teologi, pastoralpsykologi och personliga erfarenheter och reflektioner.  

I avhandlingen Att uppfatta allt mänskligt uppmärksammar Margareta Brandby-
Cöster olika lutherska tankeströmmar i Selma Lagerlöfs författarskap. Här 
återfinns kallelse speglad i berättelsernas form. Kallelsens riktning mot 
medmänniskan betonas i berättelserna och att göra gott med det man har. 
Avhandlingen gör tydligt att religiösa tankefigurer ingår i allmänmänskliga 
reflektioner över livet i skönlitteratur. Brandby-Cöster lyfter därmed fram Selma 
Lagerlöf som en kvinna som bidrar till diskussion och livstolkning med kristen 
referens, om än på ett annat sätt än i den politiska debatten. Hon påvisar också 
att det finns spänningar mellan luthersk livstolkning och väckelserörelsernas 
livstolkning.18 Litteraturvetaren Anders Tyrberg skriver om kallelse i Anrop och 
ansvar, där han diskuterar författarens ansvar och den medskapande läsaren hos 
fyra svenska författare: Göran Tunström, Lars Ahlin, Birgitta Trotzig och 
Torgny Lindgren.19 Tyrberg anknyter till en hermeneutisk diskussion och lyfter 
fram aspekten av att både berättande och läsande är ett ansvarsfullt arbete, där 
man inte enbart i skrivandet utan också i läsningen för samman tankar och 
skapar samband. Att ordna världen i en berättelse kan aldrig vara en neutral 
handling, menar han. Kallelse behandlas i boken dels som begrepp i analysen av 
läsaren och författaren, dels presenteras exempel på tolkningar av kallelse. 

Intresset för tanken om människans kallelse ökar i allmän diskussion, men 
fortfarande finns ganska få studier gjorda i forskning utanför det 
religionsvetenskapliga fältet. Det är framför allt och kanske inte oväntat, i 
relation till vård, skola och omsorg man kan hitta exempel. Idéhistorikern Åsa 
Andersson har skrivit om kalltankens betydelse i sjuksköterskeyrket ur ett 
idéhistoriskt genusperspektiv.20 Där visar hon på hur diakonissornas och 
sjuksköterskornas olika tolkningar av sina kall fick konsekvenser för det 
praktiska arbetet och dess organisation. I vårdvetenskap anknyter forskaren 

16 Jeanrond, Werner. (1996). 
17 Lindgärde, Valborg & Viberg, Åke (red). (2002). 
18 Brandby-Cöster, Margareta. (2001). 
19 Tyrberg, Anders. (2002). 
20 Andersson, Åsa. (2002). 
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Katie Eriksson till liknande tankar i bl.a. böckerna Vårdandets idé21 och Pro
caritate22. Den norska vårdetikern Kari Martinsen diskuterar kallet ur dess 
maktaspekter i boken Øyet og kallet.23 Hon menar att underordningen i själva 
verket inte alls kan benämnas vara ett kall.24 Istället föreslår hon följande 
definition av kallet: ”en alminnelig opptatthet av livet – en fordring om å akte 
livet, ta vare på det.”25 Diskussionen om en rimlig vårdetisk grund och 
yrkesidentitet är grundläggande för sjuksköterskornas arbetsutövning.  

Historikern Inger Hammar uppmärksammar religionens betydelse för kvinnors 
tidiga emancipation i Sverige i avhandlingen Religion och emancipation, där kallelse 
fanns som ett av de teologiska begrepp i det kristna idéarvet som diskuterades 
och användes i tolkning av kvinnoemancipationens pionjärer i relation till den 
nya samhällssituationen.26 Hammar har skrivit ett flertal artiklar i ämnet ur olika 
synvinklar framför allt i förhållandet kring kvinnors insteg i det offentliga 
rummet. Hon har också behandlat flera ledande kvinnors syn på kallelse under 
1800-talet från Fredrika Bremer fram t.o.m. Ellen Key.27 Den finska 
kyrkohistorikern Pirjo Markkola har som redaktör presenterat flera artiklar om 
kvinnor och kallelse med exempel från de nordiska länderna i boken Gender and 
Vocation. Där återfinns också en bibliografi som ger en översikt över området 
nordiska kvinnor och religion i historiskt perspektiv. Inger Hammars arbete är 
grundläggande för forskning om sambandet religion och kvinnohistoria och har 
lett vidare till fler historiska och idéhistoriska artiklar om kallelsetanken av olika 
författare. Hammar uppmärksammar en förekommande religionsblindhet i 
historisk forskning, vilket har konsekvenser för tolkningen och förståelsen av 
historiska skeenden.28 Maria Södling har skrivit om Fredrika Bremer, Lydia 
Wahlström och Ester Luttemans syn på kvinnors kallelse, samt om det tidiga 
1900-talets diskussioner i relationen kvinna, kyrka och samhälle, där det 
proklamerades att ”Hemmet är vårt kall!”29 Cecilia Johnselius Theodoru har 
skrivit om Emilia Fogelklous syn på kallelse.30 I avhandlingen har jag dock 
begränsat mig till att framför allt använda Inger Hammars forskning. Detta har 
sin grund i att jag menar att de schabloner av kallelse som idag används i 

21 Eriksson, Katie. (1987). 
22 Eriksson, Katie. (1991). 
23 Martinsen, Kari. (2000). 
24 ”…det som er blitt forbundet med kall – nemlig lydighet, underordning och selvutslettelse – [kan] 
vise seg ikke å være kall, men en maktfull undertrykkelse av andre.” Martinsen, Kari (2000) s. 5. 
25 Martinsen, Kari. (2000) s. 115. 
26 Hammar, Inger. (1999) s. 203. 
27 Hammar, Inger. (2000) s. 36ff 
28 Något som tidigare även Ann-Sofie Ohlander uppmärksammat. Ohlander, Ann-Sofie. (1994). 
29 Södling, Maria. (1997) och (2002). 
30 Johnselius Theodoru, Cecilia. (2003). 
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vardagsspråket, främst refererar till 1800-talets tidiga utveckling av begreppet. 
Wahlström, Lutteman och Fogelklou diskuterar kallelse i relation till dessa 
redan stelnande uppfattningar och söker omtolka kallelse eller värna begreppet 
gentemot sekulär livsuppfattning. Min avsikt är att analysera begreppets 
funktion, snarare än ge en mer heltäckande översikt av olika tolkningar, vilket 
gör att jag avgränsat mitt material till några valda nedslag i historien. 

Mitt arbete är koncentrerat kring bibeltolkningens möjligheter och risker i 
relation till livstolkning. Relationen mellan texten och läsaren är viktig. Den 
hermeneutiska frågan om vilken roll tolkare, kontext och sammanhang för 
tillämpning av en tolkning spelar i relation till varandra, är central i den 
litteraturteoretiska diskussionen under de senare decennierna av 1900-talet. 
Dels handlar det om hur texttolkning går till, dels är det en filosofisk fråga om 
människans existens i världen. Tolkning betonas olika starkt och exemplifieras 
på olika sätt, men gemensamt för hermeneutisk diskussion är en medvetenhet 
om att varje tolkning är förankrad i och beroende av tolkarens livssituation. 
Ingen tolkning sker förutsättningslöst.31 Detta är en diskussion som är central i 
Paul Ricoeurs bibelhermeneutik. Även om han själv inte betraktade sig som 
teolog, har han i hög utsträckning relaterat tillämpningen av sitt tänkande till 
bibeltext.32 Ett av hans viktigare bidrag till den bibelhermeneutiska diskussionen 
är boken Penser la Bible.33 Ricoeurs tolkning har ofta uppfattas vara mer 
textbetonad än läsarbetonad. Ricoeur har trots det kritiserats för att inte ge 
bibeltexterna tillräckligt dominerande roll, men har också uppskattats för att 
betona den kreativa resurs som texten är i bibeltolkning. Werner Jeanrond har 
diskuterat Ricoeurs syn på läsarens roll. Jeanrond menar att läsarens mål med 
läsningen betonas i så stor utsträckning, och på ett sådant sätt, att läsprocessen 
och därmed tolkningen riskerar att inte uppmärksammas tillräckligt. Jeanrond 
menar att det är nödvändigt att i högre grad betona det som sker mellan text 
och läsare. Tolkningsprocesser tar sig olika uttryck och leder därmed till skilda 
resultat och Jeanrond betonar nödvändigheten av en föreställning om 
läsningspluralism.34 I Björn Vikströms analys av Ricoeurs bibelhermeneutik i 
avhandlingen Verkligheten öppnar sig, fokuseras relationen mellan text och läsare 
där verkligheten får sin tolkning genom symboler och texter. Han lyfter fram en 

31 Vikström, Björn. (2005) s. 21. 
32 Vikström, Björn. (2000) s. 23ff. 
33 Ricoeur, Paul. (1998). 
34 Jeanrond, Werner G. (1994a) s. 174-180. 
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tolkningens process som går utöver både text och läsare. Vikström kallar detta 
skeende i läsprocessen att ”verkligheten öppnar sig” mellan text och läsare.35

Teologen Cristina Grenholm och bibelexegeten Daniel Patte har utvecklat en 
hermeneutisk modell som de kallar Skriftkritik, som tydliggör och artikulerar 
tolkningsprocessen. Den utgör grund för denna avhandlings analys av kallelse 
och kön. En första presentation av skriftkritik finns i inledningen av Reading
Israel in Romans.36 På svenska finns en presentation i Tolkning för livet. Åtta teologer 
om bibelns auktoritet.37 Uppmärksamhet på såväl läsarens roll som texten i 
tolkningsprocessen diskuteras i Skriftkritik som beskriver bibeltolkning som en 
process mellan text, lära och liv. Läsaren ställs här i mitten av dessa tre 
tolkningsfaktorer. Ett exempel på tillämpning av skriftkritisk analys av teologi är 
Maria Jansdotters avhandling Ekofeminism i teologin.38 Ett exempel på skriftkritisk 
bibeltolkning är Daniel Pattes The Challenge of Discipleship.39 Ett exempel på hur 
skriftkritik kan utgöra modell för och tillämpas i gemensam bibelläsning är The 
Gospel of Matthew. A Contextual Introduction for Group Study.40

Denna avhandling använder texter ur Matteusevangeliet i analysen av kallelse 
och kön. Den exegetiska forskningen på Matteusevangeliet är alltför stor för att 
utförligt redogöras för här, och fokus är hermeneutiskt snarare än exegetiskt. I 
avhandlingen används en standardkommentar, A Critical and Exegetical 
Commentary on the Gospel According to Saint Matthew, Vol. I-III  av W.D. Davies och 
Dale C. Allison Jr., som jag menar ger en god sammanfattning av exegetisk 
forskning, även om inte heller en utförlig kommentar fullt ut kan täcka det 
tolkande arbete och den läsprocess som pågått i nära tvåtusen år. En av de mest 
omfångsrika till innehåll, är Ulrich Luz fyra delar i serien Evangelisch-
Katolischer Kommentar zum Neuen Testament, vilken också finns översatt till 
engelska.41 Det finns få litterära kommentarer till evangeliet. Den första gjordes 
av Jack Dean Kingsbury, Matthew as Story.42 Svensk forskning i Nya testamentets 
exegetik sträcker sig över det filologiska studiet, till studier av retorik och 
tolkning av texterna och deras verkningshistoria. Krister Stendahl framförde 
tesen om en skola av skriftlärda, som författarbakgrund till evangeliet.43 Birger 

35 Vikström, Björn. (2000). 
36 Grenholm, Cristina & Patte, Daniel. (2000). 
37 Grenholm, Cristina. (2004a). 
38 Jansdotter, Maria. (2003). 
39 Patte, Daniel. (1999). 
40 Patte, Daniel; m.fl. (2003). 
41 Luz, Ulrich. (1997, 1999, 2002a, 2002b). 
42 Kingsbury, Jack Dean. (1988). 
43 Stendahl, Krister. (1991).



18

Gerhardsson som bl.a. uppmärksammat Shema-temat i Matteusevangeliet, är 
också en av dem som präglat studiet av evangeliet.44 Den senaste 
presentationen av pågående forskning finns i samlingsskriften från 
Matteussymposiet i Lund 1997.45 På svenska har Tord Fornberg skrivit två 
volymer om Matteusevangeliet i Kommentar till Nya testamentet.46 Att gränsen 
mellan exegetik och teologi inte är skarp, visar Kari Syreenis studier av bl.a. 
Matteusevangeliet och den hermeneutiska trevärldsmodellen som är ett 
fruktbart möte mellan teologi och exegetik.47 Hermeneutiken är en 
angelägenhet för båda disciplinerna. Även kontextuella aspekter påverkar 
tolkningsprocessen och behöver analyseras tillsammans med exegetik och 
teologi, vilket understryks av bl.a. både feministiska teologer och exegeter.  

Avhandlingens fokus på kallelse och kön rör genusteoretisk reflekterad teologi 
och bibeltolkning. Feministisk bibeltolkning rymmer en stor variation av 
hermeneutiska strategier för att närma sig texten.48 Elisabeth Schüssler Fiorenza 
spelar stor roll för denna utveckling. Hennes bok In memory of Her, har blivit en 
klassiker.49 Där arbetar hon med genusmedveten bibeltolkning och söker 
uppmärksamma kvinnors roll, position och bidrag i kyrkans tidiga historia. Hon 
har därefter teoretiskt utvecklat verktyg för bibeltolkning och tillämpat detta på 
olika texter i flera böcker, både själv och tillsammans med andra. Schüssler 
Fiorenza spelar en viktig roll också för den feministiska bibelforskning som 
finns kring Matteusevangeliet. Feministisk forskning kring Matteusevangeliet är 
mindre omfattande än den kring övriga evangelier.50 Skälen till detta är flera. 
Matteusevangeliet läses och tolkas ofta tillsammans med de andra synoptiska 
evangelierna. Evangeliet uppfattas som mindre kvinnovänligt än t.ex. 
Lukasevangeliet och Johannesevangeliet, samtidigt är det inte lika uttryckligt 
kvinnofientligt som vissa passager i Nya testamentets brevtexter. De berättelser 
som feministisk bibelforskning ofta fokuserar, är för det första de berättelser 
där kvinnor finns med och därför betonas och lyfts fram. Dessa är färre och 
mindre utförliga i Matteusevangeliet. För det andra fokuserar feministisk 
bibelforskning texter som uppmanar till underordning av kvinnor. Sådana texter 
förekommer inte i evangeliet. 

44 Gerhardsson, Birger (1961). Se också översikten över hans bidrag till Matteusforskningen i 
Olsson, Birger m.fl. (1997) s. 109-114. 
45 Olsson, Birger m.fl. (1997). 
46 Fornberg, Tord. (1989, 1999). 
47 Syreeni, Kari. (1987) En sammanfattad presentation av den hermeneutiska trevärldsmodellen 
finns i Syreeni, Kari. (1997) s. 104-130. 
48 För en diskussion se McKay, Heather A. (1991) s. 61ff. 
49 Schüssler Fiorenza, Elisabeth. (1983). 
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Det har tidigare nämnts att det finns få litterära kommentarer till evangeliet. 
Feministiska exegeter har däremot ofta använt olika litteraturkritiska metoder i 
analys av evangeliet. Den tidigast publicerade feministiska Matteustolkningen 
anses vara Janice Capel Andersons artikel i tidskriften Semeia. ”Matthew, 
Gender and Reading”.51 Med hjälp av narrativ metod diskuterar hon den 
symboliska funktionen av kön i evangeliet. Hennes arbete med evangeliet har 
sedan fortsatt med fokus på genus, och 2003 var hon, tillsammans med Stephen 
D. Moore, redaktör för en studie av Nya testamentet ur ett 
maskulinitetsperspektiv.52 Den första feministiska monografin över 
Matteusevangeliet var Elaine Wainwrights avhandling Towards a Feminist Critical 
Reading of the Gospel According to Matthew.53 I den tillämpar hon både litteratur- 
och redaktionskritiska metoder med fokus på kvinnorna i evangeliet och deras 
inklusion i berättelsen. Målet för studien är att rekonstruera Matteusevangeliets 
tidiga kristna församling, där hon menar att kvinnor var inkluderade i dess liv 
och evangeliets tillkomst, men att denna inklusion bäddades in och doldes i den 
senare redaktionen av evangeliet. Detta är teman som Wainright sedan 
återkommit till i senare artiklar.54 Min förståelse av evangeliet som helhet 
grundar jag på Wainwrights läsning.

Amy-Jill Levine har också i ett flertal artiklar behandlat olika delar av 
Matteusevangeliet ur ett feministiskt perspektiv men också med särskild 
uppmärksamhet på anti-judiska tolkningar av evangeliet. Hon är redaktör för en 
av de första feministiska antologierna A Feminist Companion to Matthew, där flera 
författare bidrar med läsningar av evangeliet med ett flertal olika metoder.55

En andra avhandling med ett helhetsgrepp om evangeliet utkom i Finland 2002, 
Citizens of the Kingdom av Talvikki Mattila.56 Hon bygger på bl.a. Elisabeth 
Schüssler Fiorenzas och Elaine Wainwrights forskning, och gör en analys av 
evangeliet med himmelriket som tolkningsnyckel. Hon menar att det finns klara 
paralleller mellan talet om himmelriket och det icke-patriarkala maktbegrepp 
som i feministisk bibeltolkning talas om som power with till skillnad från power 

50 För en mer ingående presentation och översikt över feministisk forskning kring Matteusevangeliet 
se Mattila, Talvikki. (2002) s. 38-40.  
51 Anderson, Janice Capel. (1983). 
52 Moore, Stephen & Anderson, Janice Capel. (2003). 
53 Wainwright, Elaine. (1991). 
54 Wainwright, Elaine. (1995). 
    Wainwright, Elaine. (2001).
55 Levine, Amy-Jill. (2001). 
56 Mattila, Talvikki. (2002). 
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over. Hon inkluderar här kvinnorna som medborgare i himmelriket. I 
struktureringen av evangeliet diskuterar Mattila hur evangeliet i 
kommentarlitteratur ofta betonat de fem tal som i viss mån särskiljer evangeliet 
från övriga evangelier. Dessa tal har uppfattats som bärande struktur för 
förståelsen av evangeliets budskap. Mattila menar att i denna strukturering 
förbises och marginaliseras berättelserna om Jesus liv, död och uppståndelse, 
vilket också har konsekvenser för synen på kvinnornas roll och uppgift. I likhet 
med många feministiska bibeltolkare väljer också Mattila att främst lyfta fram 
berättelser där kvinnor är närvarande.  

Exegeten Antoinette Wire visar i berättelsesamlingen Holy Lives, Holy Deaths, på 
ett annat fruktbart sätt att förhålla sig till text och berättelse för att 
uppmärksamma genusperspektiv.57 Istället för att låta kön vara ensamt 
urvalskriterium, väljer hon berättelser som har att göra med tolkning av både 
mäns och kvinnors livsvillkor. Hennes utgångspunkt är att livets 
grundförutsättningar är sådant som omger både män och kvinnor. Barn föds; 
människor kämpar i perioder av hunger och nöd, men kan också mättas; 
sjukdom drabbar, men läkedom och tillfrisknande finns; människor lider och 
dör, men inte alltid utan att mening också skapas. Samtidigt som dessa villkor 
omger kvinnors och mäns liv lika, så får samma händelser olika konsekvenser 
för män och kvinnor och de tolkas och återberättas olika. Wire strukturerar ett 
urval av berättelser ur tidig judisk berättelsetradition, utifrån deras tematiska 
samhörighet. I denna jämförande analys ingår evangelieberättelser. Denna 
berättelsesamling skiljer inte ut kristen berättelsetradition från judisk, utan utgår 
från att de har ursprung i samma kultur. Berättelserna analyseras därefter bl.a. 
med uppmärksamhet på hur livsvillkoren skiljer sig för män och kvinnor, men 
även liknar varandra. Wires syfte är att lyfta fram stråk av muntlig 
berättelsetradition i den skriftliga texten. Kvinnor har i hög grad aktiv del i 
denna som berättare. Wire presenterar några berättelser ur Matteusevangeliet, 
där evangeliernas berättelser inte framstår som unika i sig, utan som 
hemmahörande i en berättarkultur. Berättelsernas polyfoni, de många rösterna, 
tydliggörs genom detta sätt att strukturera och analysera text.

Flera avhandlingar i Sverige om bibeltolkning har skrivits med genusteoretiskt 
perspektiv. I Nya testamentets exegetik har Hanna Stenström skrivit The Book of 
Revelation. A Vision of the Ultimate Liberation or the Ultimate Backlash? Den 
analyserar tolkningar och tolkningsstrategier av Uppenbarelsebokens 

57 Wire, Antoinette C. (2001). 
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jungfrutema.58 Inom Gamla testamentets exegetik har Inger Ljung studerat hur 
kvinnor beskrivs i Silence or Suppression. Attitudes towards Women in the Old 
Testament. 59 Rut Törnkvist har undersökt kvinnan som metafor i Hoseatexter i 
avhandlingen The Use and Abuse of Female Sexual Imagery in the Book of Hosea. A 
Feminist Critical Approach to Hosea 1-3.60 Inom samma disciplin återfinns Mikael 
Sjöbergs avhandling Wrestling with Textual Violence. A Case Study of the Jephthah 
Narrative in Antiquity and Modernity with Special Regard to Gender. Han tar där 
kortfattat upp möjligheten att vara man och arbeta med feministiskt 
perspektiv.61 I samband med frågan om ansvarig bibeltolkning diskuterar även 
Hanna Stenström frågan om hur och på vilket sätt en man kan vara delaktig i en 
feministisk bibeltolkning.62 Annika Borg klargör och analyserar i avhandlingen 
Bibeltolkning och kön. En undersökning av hur Nya testamentets brevtexter om kvinnors 
underordning tolkats i bibelvetenskapliga kommentarer under 1900-talet. Denna 
avhandling tar sig an exegetisk litteratur i svenskt 1900-tal, med fokus på hur 
texter om kvinnors underordning har hanterats i tolkningen. Annika Borg 
uppmärksammar att brevtexterna är mer explicita i en underordnande diskurs 
jämfört med evangeliernas berättelser, och att denna diskurs också förstärks 
genom tolkning utan en medveten uppmärksamhet på kön.63

Feministisk teologi uppmärksammar och utmanar stereotypa uppfattningar av 
kön och arbetar för genusmedvetenhet i teologisk livstolkning och ett 
tydliggörande och främjande av kvinnors villkor. Genusmedveten forskning 
analyserar relationer mellan kön och makt. En sammanfattande översikt över 
området finns i Genusperspektiv på teologi, utgiven av Högskoleverket.64 En 
introduktion till pågående forskning i Sverige ges i boken Var kan vi finna en 
nådig Gud?65 Några exempel på avhandlingar inom området är Anne-Louise 
Erikssons The Meaning of Gender in Theology66 och Ninna Edgardh Beckmans 
Feminism och liturgi,67 som båda analyserar gudstjänst, teologi och kön. Johanna 
Gustafsson uppmärksammar och analyserar Svenska kyrkans syn på kön under 
1900-talet Kyrka och kön. I Women and Economic Justice analyserar Ann-Cathrin Jarl 

58 Stenström, Hanna. (1999). 
59 Ljung, Inger. (1989). 
60 Törnkvist, Rut. (1994). 
61 Sjöberg, Mikael. (2004).  
62 För en diskussion av mäns möjlighet att arbeta med feministisk teori och metod, se Stenström, 
Hanna. (2001) s. 117f. 
63 Borg, Annika. (2004) s. 80. 
64 Eriksson, Anne-Louise. (2004a). 
65 Eriksson, Anne-Louise. (2002a). 
66 Eriksson, Anne-Louise. (1995). 
67 Edgardh beckman, Ninna. (2001). 
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teologisk etik i relation till ekonomiska teorier.68 I etik har Karin Sporre 
uppmärksammat vikten av att realisera bilderna av varandra till att bli personer, 
i boken Först när vi får ansikten.69 Cristina Grenholm har också riktat 
uppmärksamhet på föreställningars makt över vårt sätt att betrakta verkligheten. 
I boken Moderskap och kärlek gör hon en distinktion mellan faktiska moderskap 
och föreställningar om moderskap, vilket är nödvändigt för att skilja mellan 
dem, men också för att se hur de samverkar.70 Från hennes forskning hämtas 
det analytiska begreppet schablon, med vilket jag analyserar kallelse. 

1.5 Disposition 

Avhandlingen är disponerad med utgångspunkt i antagandet att kallelse är ett 
livstydande ord. Med livstydande, menar jag ord som fungerar integrerande för 
människors värderingar, tro, referensramar och faktiska liv, och därmed utgör 
en grund för individers beslut och val både för det egna och för andras liv. I 
inledningen ges en bakgrund till begreppet och min frågeställning om 
kallelsebegreppets ambivalens, både som främjande av kvinnors underordning 
och grund för kvinnors initiativ. Studiens syfte och material presenteras. Den 
livstydande funktion som ordet bär, menar jag är möjlig att analysera genom att 
relatera kallelse till teologi, bibeltext och livserfarenhet. Den teoretiska 
utgångspunkten är att alla tre fälten ingår i tolkning av kallelse.  

Kapitel 2 ger teoretiska utgångspunkter för avhandlingen. Skriftkritik 
presenteras som teoretisk modell och ram för tolkning, och de analytiska 
begrepp som används beskrivs. En preliminär definition görs av kallelse. 

I kapitel 3 står teologi och livserfarenhet i förgrunden, såväl i nutid som i 
historia. Kapitlet tar avstamp i nutida vardagsspråk och genom att presentera 
exempel på hur ordet kall används livstydande på svenska webbsidor påbörjas 
diskussionen om huruvida kallelse kan användas främjande för kvinnors liv. Jag 
lägger vikt vid kallelse i det vardagliga språkbruket. I detta finns både 
grundläggande hinder, men också öppningar för kallelsens funktion som 
livstydande ord. Vardagsspråk och teologiskt språk glider in i varandra. Jag 
menar att den teologiska analysen ger verktyg för att medvetet och kritiskt 
analysera begrepp och öppna för ny tolkning. Detta är inte möjligt på samma 
sätt i vardagsspråket, där omtolkning sker mer prövande. Jag menar att orden  

68 Jarl, Ann-Cathrin. (2000). 
69 Sporre, Karin. (1999). 
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kall och kallelse idag i hög grad fungerar som schablon, men inte entydigt och 
att vardagsspråkets användning i hög grad har 1800-talets tolkning som 
förutsättning. Av den anledningen fortsätter resonemanget med en historisk 
tillbakablick. Det första nedslaget görs i reformationstiden och Martin Luthers 
tanke om kallelse. För det svenska kallelsetänkandet har läsningen och 
tolkningen av Martin Luthers skrifter varit tongivande. Därför börjar jag med 
en tillbakablick på Luthers tanke så som den uppfattats av de svenska 
teologerna Gustaf Wingren, som 1942 skrev en avhandling om kallelse och 
Carl-Henric Grenholm, som arbetat med kallelse i ett arbetsetiskt perspektiv. 
Jag går alltså inte tillbaka till Luthers egna skrifter, utan anknyter till reception 
av Luther. Nästa nedslag görs i 1800-talets Sverige och den tidiga 
kvinnoemancipationen och utvecklingen av samhället. Här ges ett antal 
exempel på bruket av kallelsebegreppet och dess utveckling med särskild 
uppmärksamhet på kön. Ett antal schabloner av kallelse och kön identifieras. 
Kapitlet avslutas i 1900-talets teologiska reflektion om kallelse och kritiska 
belysning av begreppet.  

Avhandlingens bearbetande fördjupning sker genom analys av ett antal 
berättelser i Matteusevangeliet i kapitel 4. Här är bibeltext och teologi i fokus. 
Genom att ställa kallelse och bibeltext i ömsesidigt kritisk relation avser 
analysen öppna för omtolkning av kallelse, genom att analysera sambandet 
mellan kallelse och kön. Kapitlet inleds i avsnitt 4.1 med en bakgrund till 
relationen mellan kallelsebegrepp och bibeltext. En introduktion till 
Matteusevangeliet ges med betoning på ett genusperspektiv. 
Tillvägagångssättet i textanalysen introduceras. Därefter följer textanalyser i 
avsnitten 4.2-4.8.  I avsnittet 4.6  görs en fördjupande jämförelse av 
berättelsen om en ung rik man och berättelsen om en kanaaneisk kvinna. Där 
lyfts fram en betoning av tilltalets mönster, vilket påverkar analyserna av 
berättelserna både i 4.7 och 4.8.  Avsnittet 4.8 analyserar med hjälp av resultat 
ur samtliga tidigare analyser och följer därför en något annan struktur än de 
tidigare analyserna. Avsikten är att möjliggöra en uppluckring av genderiserade 
kallelseschabloners integrerade samband mellan kallelsens mönster av tilltal 
och svar i förhållande till kön.

Det avslutande kapitlet 5 sammanfattar avhandlingens resultat rörande 
kallelsebegreppets mångtydighet och förhållandet kallelse och kön. 
Tolkningens betydelse och tolkarens ansvar lyfts fram, detta för att bereda 

70 Grenholm, Cristina. (2005) s. 12. 



24

möjlighet för ny tillämpning av begreppet kallelse i kritisk kontinuitet med 
tidigare generationers erfarenheter av kallelse som livstydande ord genom 
förnyad tolkning av text, lära och liv. 

Kapitel 2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Skriftkritik 

I avhandlingen används en modell för tolkningspraxis kallad Skriftkritik 
(Scriptural Criticism). Den är utvecklad i samarbete mellan teologen Cristina 
Grenholm och exegeten Daniel Patte. Bakgrunden till denna teoretiska modell 
är deras gemensamma arbete i seminariet Romans through History and Cultures,
inom ramen för Society of Biblical Literature (SBL). Forskare i skilda 
religionsvetenskapliga discipliner och verksamma i olika delar av världen, har 
sökt en gemensam plattform för seminariets dialog och arbete, vilket utarbetats 
av Grenholm och Patte. Denna plattform avses också kunna vara en modell för 
andra sammanhang där kristen teologi, bibeltext och liv relateras till varandra. 
Skriftkritik hanterar också frågan om hur olika tolkningar kan analyseras och 
tydliggöras, och därmed på samma gång berika och kritiseras i fortsatt 
tolkning.71

Skriftkritik är en modell som möjliggör analys av olika typer av argument som 
stöder en tolkning och bereder möjlighet för ett argumenterat val av tolkning. 
En viktig del i modellen är att ge plats för ”vanlig bibelläsning” (här: icke-
akademisk) och göra den rättvisa. Med detta menas en läsning som inte enbart 
är distanserad och analyserande, utan en läsning där läsaren förväntar av texten 
att ge meningsbärande bidrag till den egna livsreflektionen.72 Skriftkritikens 
modell tar sin utgångspunkt i att text, lära och liv samspelar. Denna teoretiska 
utgångspunkt är man inte ensam om. Grenholm och Patte menar sig inte ha 
uppfunnit skriftkritik som något ”nytt”. Tvärtom menar de att det kan vara en 
poäng att många kan känna igen sig i sättet att tolka och läsa. Grenholm och 
Patte menar att deras bidrag är en tydlig artikulation och formulering av 
ramarna för en tolkningspraxis som tar lika hänsyn till text, lära och liv. Bidraget 
handlar alltså om att skapa förutsättningar och former för ett jämlikt samspel 
mellan text, lära och liv. Något som ska kunna ske i respekt trots tolkarnas 
skilda ståndpunkter. Skriftkritikens modell lämpar sig för en analys av kallelse 

71 Grenholm, Cristina & Patte, Daniel. (2000) s. 1. 
72 Grenholm, Cristina. (2004a) s. 140. 
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som livstolkande begrepp. Cristina Grenholm återger modellen grafiskt som en 
liksidig triangel, där varje hörn utgör ett tolkningsobjekt.73

          Kritisk teologisk analys 
   (Lära) 
          

   Kritisk bibelanalys Kritisk kontextanalys
           (Text)                (Liv) 

Figur 2.1 Skriftkritik som grafisk modell 

Skriftkritiken har som teoretisk modell till uppgift att förtydliga 
argumentationer från de olika tolkningsramarna livssammanhang (kontextuellt), 
teologi (hermeneutiskt) och bibeltext (analytiskt). Ett mål är alltså att underlätta 
möten och jämförelser mellan olika trostolkningar.74 Skriftkritiken syftar till att 
skapa en orientering, så att vi trots olika ingångar, betoningar och referenser, 
dvs. olika orienteringsverktyg, ska kunna underlätta förståelsen för varandras 
olika synsätt. Detta för att undanröja onödiga missförstånd, synliggöra 
motsättningar i och mellan olika tolkningar, samt att synliggöra 
livssammanhangens påverkan på tolkningar.75

Grenholm och Patte menar att de tolkare som personligen uppfattar bibeln som 
Skrift, bör relatera sin tro till sin forskning och vice versa. Detta bör även ske 
på ett kritiskt sätt. Betoningen av bibeln som Skrift i skriftkritiken är inte 
okontroversiell. Ordet ”Skrift” kan uppfattas ha en auktoritär eller 
fundamentalistisk klang. Med en snäv definition, kan det förefalla som en 
avgränsning mot annan litteratur eller text. I skriftkritiken handlar ordet skrift 
om att medvetet uppmärksamma att bibeln kan ses i ett religiöst tolkande 
sammanhang för en individ eller grupp. Något förenklat kan man uttrycka det 
som att bibeln som ”Skrift” innebär en markering av att bibeln av många läsare 
ges livstolkande betydelse och funktion. Cristina Grenholm definierar 

73 Grenholm, Cristina. (2004a) s. 148. 
74 Exempel på detta finns dels i den antologi som introducerar Skriftkritik, Grenholm, Cristina & Patte, 
Daniel. (2003), dels i avhandlingen av Jansdotter, Maria. (2003), där tre ekofeministiska teologer 
analyseras med hjälp av Skriftkritik. 
75 Grenholm, Cristina & Patte, Daniel. (2000) s. 3-5. 
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betraktandet av bibeln som Skrift på följande sätt. Kristna människor litar till att 
bibeln har en religiös dimension. Bibeltexten har betydelse för kristna 
människors vardag. Kristna människor upplever ibland att de möter Gud i 
bibelläsningen. De religiösa sammanhang där texten tolkas behöver heller inte 
förutsättas vara väsensskilda från andra livssammanhang. Fyra kriterier för 
rimlig bibeltolkningen ställs upp: Den ska ta hänsyn till textens karaktär som 
Skrift; den ska ta hänsyn till resultaten av vetenskapliga (kritiska) studier; den 
ska erkänna tolkningspluralismens faktum; och den ska vara ansvarig.76

Modellen understryker att bibeltexten inte är ensamt tolkningselement i 
skriftkritiken. Den kritiska dimensionen i Skriftkritiken innebär att den tar 
hänsyn till mångfalden av tolkningsmöjligheter, som påvisas både i trons vardag 
och genom vetenskapligt arbete. Det kritiska förhållningssättet underordnas 
inte en religiös läsning, inte heller tvärtom, vilket är väsentligt. Förhållandet 
mellan läsare och bibeltext uppfattas som en rörelse i spänningen mellan närhet 
till texten och kritisk distans. Både närhet och distans uppfattas som lika 
väsentliga faktorer i en dynamisk läsning.77 Erkännandet av 
tolkningspluralismen är dels ett avståndstagande till fundamentalistisk bibelsyn i 
olika former, dels en fråga om öppen inställning, medvetenhet om varje 
perspektivs begränsning och vilja att lära av andra. Det fjärde kriteriet att 
tolkningen ska vara ansvarig, är en nödvändig konsekvens av att tolkningen 
ständigt befinner sig i rörelse i modellen, samt att ingen ram ensam utgör 
auktoritativ norm. Grenholm poängterar att ansvarig tolkning är en 
medvetenhet om att tolkning alltid är nödvändig och inte minst när texten står i 
konflikt med människans livssituation. Ansvarigheten innebär också en 
medvetenhet om hur tolkning kan göras, när frågor ställs som inte omedelbart 
besvaras i texten. Grenholm menar också att det inte är ansvarsfullt att gå förbi 
eller undvika frågor som uppstår i läsningen av en text. Hon exemplifierar detta 
med spänningen mellan bibliska underberättelser och människors erfarenhet av 
sjukdom som inte alltid möts med ett läkande.78

Att det omgivande livet spelar roll för tolkning är inte en ny tanke i teologisk 
reflektion, men Skriftkritikens modell legitimerar och förtydligar liv som en lika 
väsentlig tolkningspart som bibeltext och teologi. I relationen mellan liv och 
bibeltext inräknas att en läsare kan närma sig bibeltexten med förväntningar på 
att den ger ett vägledande bidrag till läsarens livstolkning. Denna förväntan bärs 

76 Grenholm, Cristina. (2004a) s. 148. 
77 Grenholm, Cristina. (2004a) s. 141f. 
78 Grenholm, Cristina. (2004a) s. 149. 
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inte av alla läsare och uppfattas inte som norm. Förväntan är inte det enda 
sättet att närma sig texten och förväntan kan dessutom se olika ut.

Att liv och erfarenheter av liv placeras jämsides med och i ömsesidigt kritiskt 
förhållande till textanalys och teologiska begrepp, menar jag är en fruktbar 
modell för tolkning av kallelse. Den hermeneutiska ramen fokuserar begrepp 
som används i teologi. I Skriftkritiken är förhållandet mellan erfarenhet, bibel 
och begreppen i teologisk tradition ömsesidigt kritiskt. Modellens ”hörn” står 
alltså i ömsesidigt spänningsfyllda förhållanden till varandra. Begrepp svävar 
inte fritt från texter och livsvillkor. Ett teologiskt begrepp som kallelse, 
analyseras därför inte enbart utifrån sitt teologiska sammanhang och samband 
med andra begrepp. Analysen av ett teologiskt begrepp är beroende av kritiska 
aspekter från de två andra ramarna. Den kontextuella ramen fokuserar livet så 
som det levs, erfars och tolkas. De faktiska livsvillkoren analyseras och 
preciseras i relation till de föreställningar om liv och texter som finns och 
brukas på den plats som studeras. Skillnader mellan tid och plats görs tydliga. 
Religiösa tolkningar av liv både för den enskilda individen och större eller 
mindre grupper ingår här. I avhandlingen gör jag följande tillämpning av 
skriftkritikens modell i min texttolkning: 

                    Kallelse

      Matteusevangeliet Kvinnors och mäns  
livsvillkor

Figur 2.2 Skriftkritisk modell för avhandlingen 

De heldragna linjerna mellan polerna i modellen ska inte ses som enkla 
samband. Understrykandet av ”ömsesidigt kritiska relationer” mellan polerna, 
som uttrycks i den skriftkritiska modellen, är ett ständigt tagande och givande. 
Det kan uttryckas som att de ständigt står i spänningsfyllda avstånd, som 
behöver överbryggas med hjälp av kunskap, erfarenhet och tolkning.
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2.2 Preliminär definition av kall och kallelse 

Kallelse är ett ord som man å ena sidan förstår när någon använder det, 
eftersom många, kanske de flesta, har en föreställning om det. Å andra sidan 
riskerar man av samma skäl att missförstånd uppstår. Mångtydigheten gör att 
man sällan vet exakt vad en annan människa menar när hon använder ordet i 
vardagsspråket. Orden kall och kallelse används och uppfattas ofta som 
synonymer. I följande definition avser jag skilja mellan kall och kallelse, samt 
precisera begreppet kallelse. I vardagsspråket har orden kall och kallelse inte 
bara ett oklart förhållande sinsemellan, utan ordens innebörd uppfattas också 
på flera sätt.

Kall
Kall definierar jag som en tidsbunden gestaltning och tolkning av kallelse i 
institutionell eller individuell form. Jag uppfattar kall som en beskrivning 
hämtad ur ett visst livssammanhang och att den rör specifikt vissa yrken, där 
frågan om till vad en människa kallats har besvarats. Kall är en tolkning av 
kallelse som fått ett allmänt erkännande och reproducerats, ofta genom 
institutionalisering och utbildning, och gestaltas av enskilda människor. Kall kan 
uppfattas vara ett profant begrepp i den meningen att det är en tolkning av 
kallelse som gestaltas i en vardagsmiljö. Det kan också uppfattas vara profant 
genom att dessa yrken uppfattas vara kall i någon mening även i en s.k. 
sekulariserad omgivning. Ett exempel på detta är att en kall-tanke finns bevarad 
i vissa kvinnodominerade yrken. Kallet uppfattas inte vara uttryck för en aktiv 
religiös hållning, utan som en rest av ett historiskt sätt att se på 
arbetsuppgiften.79

Ett exempel på kall som ett tidsbundet begrepp är de diskussioner som fördes i 
Svensk sjuksköterskeförening 1910-1930. Diskussionerna gällde att stärka yrkets 
position och identitet. Vissa menade att talet om kallet gav styrka och identitet i 
arbetet, medan andra betraktade detta som ett hinder och skäl för sköterskornas 
underordning under läkare samt för deras lägre lön. Idéhistorikern Åsa 
Andersson har gjort en genomgång av diskussionerna och menar att det inte 
fanns någon samstämmighet kring ordets innebörd. Snarare rådde en 
begreppsförvirring trots att man sannolikt trodde sig vara överens. Andersson 
skriver:

79 Greiff, Mats. (2006). 
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Svårigheten att fånga ”kallet” beror till stor del på att olika föreställningar och 
innebörder korsar varandra och ibland går in i varandra. Ibland framstår 
”kallets” olika konnotationer som motstridiga, ibland som förenliga med 
varandra.80

Andersson menar att det i talet om sjuksköterskans kall fanns ett gemensamt 
övergripande tema om sjuksköterskeyrkets kärna som handlar om moral. Kallet 
”implicerar en moralisk hållning kopplat till en sorts högre ansvar”.81 Jag 
uppfattar att hennes iakttagelse handlar om att tolkningsprocessen av kallet 
hade avstannat. Resultatet var däremot inte en schablon utan flera. Den 
teologiska oenigheten kring kallelsebegreppet hade lett till flera olika teologiska 
tolkningar, vilket i sin tur lett till flera tillämpningar av kallet. Däremot hade 
schablonerna av kall det gemensamt att de verkade underordnande för kvinnor 
och fungerade därmed som ett bidragande argument för en lönemässigt lägre 
status. Sjuksköterskorna var förmodligen inte överens om innebörden av ordet 
kall. En teologisk diskussion fördes sällan i offentliga sammanhang utanför 
kyrkan eller den teologiska akademin. Avsaknaden av en teologiskt tolkande 
diskussion fick till konsekvens att, även om redskap och kunskap fanns för 
omtolkning, gjordes ingen kritisk omtolkning av den nya vårdsituationen i 
relation till tidigare föreställningar om och gestaltningar av kall. Även om 
många fortfarande menade att det låg ett värde i att betrakta arbetet som ett 
kall, kom uppfattningen att upplevas föråldrad och stelnad. Som överfört 
begrepp i nya livsomständigheter hade kallet inget att tillföra. Kallet kunde inte 
längre skapa mening kring människors vardagliga uppgifter och åtaganden. 

Kallelse
Kallelse definieras som ett teologiskt begrepp som har en livstydande funktion 
med vilket människor försöker fånga in och uttrycka erfarenheter av händelser 
och upplevelser som rör det transcendenta i tillvaron, och som har lett till 
någon slags förändring eller handling. Det grundläggande mönstret handlar om 
ett Guds tilltal och människans svar. Jag menar att det både finns moment av 
fenomen och moment av tolkning i begreppet kallelse. Upplevelse och handling 
kopplas genom en tolkningsprocess ihop med lära och ofta också bibeltext. Jag 
menar att kallelse inte är det samma som en upplevelse av transcendens, men 
rymmer en dimension av transcendent erfarenhet. Jag menar att det är viktigt 
att ge utrymme för gudserfarenheters mångfacetterade karaktär. Det är också 
viktigt att skapa ett utrymme mellan upplevelse (fenomen) och föreställningar 

80 Andersson, Åsa. (2002) s. 117. 
81 Andersson, Åsa. (2002) s. 116f. 
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om vad dessa upplevelser är eller bör vara (norm), i talet om kallelse. I detta 
utrymme, som är ett utrymme där tolkning görs, utgår jag från att alla 
transcendenta erfarenheter varken behöver eller ens bör tolkas som kallelse. Jag 
utgår också från att människans relation till Gud genom kallelse inte med 
nödvändighet måste beskrivas eller uttryckas vara en upplevelse, utan också 
räkna med Guds närvaro på fler sätt, t.ex. genom andra människors 
erfarenheter eller bibelns berättelser. Jag menar också att kallelse som 
transcendent erfarenhet inte är skild från, utan del i människors livserfarenhet. 

Att kallelse uppfattas ha en livstolkande funktion innebär att kallelse är ett av de 
ord, med vilket människor söker beskriva livserfarenhet i relation till tro. Med 
detta vill jag betona att kallelse inte enkelt kan uppfattas som en direkt 
beskrivning av ett fenomen eller upplevelse, utan just genom att man benämner 
något som kallelse görs en tolkning i religiösa termer oavsett om fenomenet 
uppfattas vara extraordinärt eller inte. Exempel på beskrivningar av kallelse som 
något med ursprung i något som uppfattas vara extraordinärt är en 
berättelsegenre från svensk väckelsetid som bygger på mönstret att en människa 
hade levt på ett från Gud bortvänt sätt, får en upplevelse av gudomlig karaktär 
och efter detta ändrar sitt sätt att leva. Upplevelsen är så omvälvande att 
personen väljer en ny livsinriktning. Ett sådant exempel från 1880-talet är 
berättelsen om Boman från ett torpställe i Stora Kils församling i Värmland.  

Längs vägen mellan Tolita och Övre Bondestad finns en vilsten av en typ som 
förekom längs de gamla vägarna, ett ställe där man slog sig ned och vilade en 
stund. Platsen kallas i bygden Bomans grotta, och man vet berätta att en gång 
fanns en man som bodde på ett numera rivet torpställe på Bondestadskogen och 
hade det svårt med det som ödelade så mångas liv vid denna tid. Efter en 
genomfestad natt och på hemväg till Bondestad tog han sig ej längre än till 
vilstenen utan somnade där trött och slut. I drömmen tyckte han sig ställas inför 
frågan: Har du frid med Gud? När han vaknade kom frågan tillbaka till honom 
med förfärande kraft och gav honom ej ro förrän han vänt sig till Gud. Likt 
Jakob reste han stenen han haft till huvudgärd och högg där in frågan som 
förändrat hans liv. Bygdens befolkning upplever platsen som ett minne från 
väckelsens tid, och varje sommar firas en ekumenisk gudstjänst vid grottan som 
samlar allt bygdens folk.82

Kallelse menar jag kan vara en upplevelse likt denna. Ordet kallelse nämns inte i 
berättelsen, men kan fungera som ett tolkande ord på berättelsen, vilket skulle 
kunna sammanfatta berättelsen till en rubrik: Bomans kallelse till omvändelse. 

82 Alsterlind, Frej. (1976) s. 318f. 
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Här finns en livssituation: Boman super och för ett destruktivt leverne. Här 
finns en transcendent händelse: Han drömmer och får ett tilltal i form av en 
fråga om sin frid med Gud. Här finns också en bibelreferens till patriarken 
Jakobs dröm i Betel. Tydligen lade Boman samman dessa delar, vilket gav 
honom kraft att omtolka sitt liv och han drog konkreta konsekvenser i sitt 
vardagliga liv. Detta hade konsekvenser också för människor omkring honom. 
Det är inte upplevelsen i sig, men tolkningen av en upplevelse i termer av 
kallelse, som gör att det får en livstydande funktion och möjliggör förändring. 

Ett exempel på ett gränsöverskridande som inte initieras extraordinärt, men 
som kan ges en kallelsetolkning är berättelsen om hur biskopen och 
landshövdingen deltog i släckningsarbetet när Karlstad brann 1865. Vem gjorde 
egentligen vad enligt sitt kall och sin uppgift? Poeten Anna Rydstedt återger 
berättelsen i dikten

Min far biskopen:

Vem var min far? 
Biskopen som släckte och svor. 
Kände du honom? 
Han var min far. 

En sjuherrans karl, 
biskopen som släckte och svor, 
medan landshövdingen grät och bad 
som en gudfruktig man i människans vanmakt. 

Han kände Gud i hela världen, 
han kände min far, 
som kände Gudens smärta, 
när han släckte och svor mot elden, 
som hotade Guds småstad på jorden, 
av trä – och ej av kristall, 
av sten – och ej av kristall, 
med liv – och kärlek till liv, 
med synd – och kärlek till Gud. 



32

Sothinna på guldkors, händer i blod, 
vatten och aska som fläckade rocken, 
spikar som rev skörten i trasor – 
av vitaste prästkragen blev ett förband, 
barnen grät i hans armar, 
och karlarna kom för att jobba med chefen, 
och kvinnorna kom för att hjälpa dem alla. 

Det visste du inte. 
Han var min far, 
och jag blev hans dotter 
när Gudsstaden brann – 
det var, när han släckte och svor. 
Jag var det barn, 
som förblödde i höger handlov, 
som han förband med sin krage. 
Då blev han min far, 
biskopen som släckte och svor.83

Dikten beskriver två män i sina ämbeten eller kall. Biskopens kan sägas utföra 
sitt uppdrag med grund i en annan tolkning av vad kallelse kan vara, än i 
berättelsen om Bomans grotta. Här uppfattas ett gränsöverskridande i det 
jordiska som inte sträcker sig bort från det jordiska. Däremot används bilden av 
himlen, som möjlighet att finna kraft att göra det som behövs i hejdandet av en 
brand. Så blir tolkningen av släckningsarbetet ett räddningsarbete utöver det 
vanliga. Så som Anna Rydstedt återger berättelsen, predikade biskopen nog så 
gott i det att han släckte branden tillsammans med Karlstadborna. Han 
förväntade inte ett extraordinärt Guds ingripande, utan litade till människors 
möjlighet att ta ansvar och innefattade sig själv i detta gemensamma uppdrag.

Även om berättelserna skiljer sig åt, så handlar båda berättelserna om kallelse 
tolkat på olika sätt. Berättelsen om Boman i Kil och Anton Niklas Sundberg i 
Karlstad, skiljer sig åt rörande det extraordinära i upplevelserna, men det finns i 
båda ett mönster av tilltal och svar som leder till ansvar. Boman tilltalades i 
drömmen, medan Sundberg utmanades att handla genom att en konkret 
risksituation uppstod. Båda berättelserna kan tolkas i termer av kallelse. Det 

83 Rydstedt, Anna. (1964) s. 42f. 
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finns en likhet i att ett gränsöverskridande sker mellan heligt och vardagligt. 
Kallelse är i den bemärkelsen inte med nödvändighet extraordinär som 
upplevelse, men genom att en situation uppfattas och tolkas som kallelse görs 
den till en kallelse och därmed helig. 

Det finns flera olika teologiska tolkningar och svar på frågan till vad en 
människa är kallad. Teologisk reflektion har resulterat i en mångfald av 
tolkningar. Några exempel kan ges på olika svar på frågan: kallelse till Guds 
rike84, kallelse som ett steg i nådens ordning85, kallelse som helhjärtat 
engagemang86, kallelsen att vara kyrka87, kallelse att stå till tjänst för sin nästa88

osv. Betoningen av frågan ”till vad” gör att diskussionen om kallelse gärna 
fokuserar vad det innebär att vara kallad och därmed stannar i ett 
individperspektiv. Många av ”vad-definitionerna” är fruktbara för tidsbundna 
analyser med uppmärksamhet på det sammanhang i vilken tolkningen görs och 
på vilket problem kallelse uppfattas vara ett svar. Det kan vara en kyrkans kris, 
en samhällets kris eller individens livssituation. Ett sätt att jämföra olika ”vad-
definitioner” av kallelse, är att söka en fråga på vilken dessa definitioner är svar. 
Att välja en fråga som föregår valet av definition möjliggör en jämförelse av 
definitioner som ofta synes utesluta varandra. Den visar på ett antal vägval som 
föregår definitionen. En sådan fråga om kallelse kan formuleras på följande sätt: 
Hur beskrivs människors handlande i relation till varandra ha samband med 
Guds handlande med människan?89 Jag kommer att hantera dessa frågor med 
hjälp av mönstret Guds tilltal och människors svar. Detta menar jag är ett 
grundläggande kallelsemönster. Svaren på vad som menas vara Guds tilltal och 
människors svar skiljer i teologisk och än mer i pastoralteologisk tillämpning, 
men den bakomliggande frågan och mönstret är det samma. Detta är ett skäl till 
fördjupad analys av begreppet. Kallelsefrågan kan sägas vara en punkt där 
spiritualitet och etik möts dvs. den kan uppfattas ur båda perspektiven som ett 
Guds handlande och som ett mänskligt handlande. 

Människors reflektion om kallelse tar ofta sin utgångspunkt i den egna personen 
och livserfarenheten. Gustaf Wingren diskuterar en oro och ängslan som han 
menar ibland förknippas med kallelsereflektion:  

84 Jeanrond, Werner. (1996). 
85 Giertz, Bo. (1980). 
86 Lindgärde, Valborg & Viberg, Åke. (2002). 
87 Billing, Einar. (1956). 
88 Wingren, Gustaf. (1993). 
89 Encyclopedie du protestantisme. (1995) s. 1627f. ”Vocation”. 
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Ovissheten om man är kallad beror på att man betraktar sig som en ensam 
varelse i vars inre en ”kallelse” skall uppdyka.90

I hans påstående finns två iakttagelser som är viktiga för den fortsatta 
diskussionen. För det första menar Wingren att kallelsen inte sker oberoende av 
den yttre miljön, utan är beroende av relationer till andra människor. Detta är 
en kritik mot en individualistiskt isolerad kallelsesyn. För det andra pekar det på 
en spänning mellan individens reflektion över ”att vara kallad” och en mer 
generell nivå i reflektionen över vad kallelse är. Jag instämmer med Wingrens 
resonemang och i min definition av kallelse utgår jag från en syn där kallelse 
inte är något som sker utan relation till en människas omgivning. Jag menar 
också att det är fruktbart att skilja mellan kallelse på en mer generell nivå och att 
vara kallad, vilket rör en mer partikulär och individuell nivå. 

Att vara kallad handlar om människans svar. Vad människan uppfattar som 
tilltal och vad som blir hennes svar, begränsas av livssituationen och är därmed 
tidsbundet. Alla definitioner av kallelse är i någon mening avslutade tolkningar 
och riskerar därför att bli stereotypa. Det finns en risk för en förhastad 
överföring av en kallelsedefinition till en ny situation utan att utrymme ges för 
tolkning i relation till den nya situationen. Det innebär att den äldre 
erfarenheten inte bidrar till tolkning utan begränsande normerar situationen. 
Frågan som måste besvaras vid varje tillfälle är: Vad är kallelse i den här 
situationen?  

För att göra en tolkning av kallelse utifrån mönstret tilltal och svar, behöver 
frågan om hur man uppfattar att människors liv har samband med Gud först 
besvaras. Kallelse är ett av flera möjliga svar på denna fråga. Andra möjliga svar 
är t.ex. liturgi, bön eller meditation. Dessa gör en avgränsning där vissa 
handlingar uppfattas ha samband med människors gudsrelation. Utifrån en 
öppen hållning kan ett möjligt svar vara att hela livet är en kallelse och att allt 
människor gör kan ha samband med Gud. Uppfattningar om kallelse handlar 
ofta om att det mesta i livet skulle kunna uppfattas ha en relation till Gud, men 
att det inte har det omedelbart. Men genom att tolka livet som kallelse uppfattas 
ett sådant samband. Man kan diskutera huruvida ett sådant samband skapas 
genom tolkning eller tydliggörs och förstärks genom tolkning. Avhandingen 
fokuserar processen mellan Guds tilltal och människors svar. Detta innebär att 

90 Wingren, Gustaf. (1993) s. 78. 
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före frågan om till vad människan kallas bör man analysera dels vem som 
tilltalar och på vilket sätt, dels vem som svarar och hur svar ges. 

Den forskningsfråga som ligger till grund för avhandlingen ställer samman 
frågan om kallelsemönstret, med frågan om hur kallelse och kön relaterar till 
varandra. Även om kallelse uppfattas vara ett allmänmänskligt livstydande ord, 
menar jag att det finns skäl att hävda att det allmänmänskliga i kallelsen inte är 
oproblematiskt i praktiken när det används i tydningen av mäns och kvinnors 
liv. Exemplet med sjuksköterskornas diskussion visar att kallelse förefaller ha 
fungerat mer hindrande, försvagande och underordnande för dessa kvinnor än 
främjande och stärkande. Däremot är ordet inte entydigt negativt för kvinnor. 
Fredrika Bremers omtolkning av kallelse är ett exempel på ett öppnande av 
begreppet som främjade kvinnors liv och verksamhet och skapade ett vidgat 
utrymme i samhället. I relation till iakttagelserna kring kallelse ställer jag två 
frågor: Hur tolkas kallelse i termer av tilltal och svar? Hur förhåller sig det som uppfattas 
vara kallelse till kön? I analysen av detta skiljer jag även mellan kallelse och att 
vara kallad. I båda fallen handlar det om vad som uppfattas vara en handling i 
tro.

Kallelse Vara kallad 

Nivå Generell Individuell 

Mönster Tilltalet betonas Svaret betonas 

Tid Allmän (kontinuitet) Specifik (momentan) 

Till vad Förebilder Unikt utvald  

FIgur 2.3  Kallelse – Vara kallad  

Kallelse är ett mer generellt begrepp. Det är allmängiltigt över tid och ger 
därmed en kontinuitet och kan presentera ett antal förebilder. Att vara kallad är 
ett mer individuellt begrepp, som betonar det momentana och därmed unika. 
Det bryter ibland kontinuiteten med tidigare tolkning av kallelse och i någon 
mening innebär det att en enskild person utväljs för en viss uppgift. Det 
gemensamma för kallelse respektive att vara kallad är mönstret av tilltal och 
svar.
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2.3 Genusanalytiska verktyg och utgångspunkter 

Jag använder tre begrepp som analytiska verktyg som är relaterade till den 
skriftkritiska modellen genom att de alla uppmärksammar tolkning i olika 
aspekter. Det ena är schablon, det andra är situation, det tredje är genderisering.
Schablon uppmärksammar avstannade tolkningsprocesser. Situation 
uppmärksammar tillfällen för tolkning eller tolkningsutrymmen. Genderisering 
uppmärksammar tillfällen då samband mellan uppfattningar om kön knyts eller 
löses upp till andra begrepp. Begreppen kan användas både för teologisk analys 
och för genusteoretisk analys.

I analysen av kallelsebegreppets användning i historien, fokuserar jag hur 
schabloner skapats, men också utmanats. Jag diskuterar på så sätt även 
kallelsebegreppets genderisering, dvs. anknytning till synen på kön. Jag 
använder också dessa begrepp i analysen av Matteustexterna. Jag tar fasta på 
vad som sker med kallelsebegreppet i tolkningsprocessen i ett genusteoretiskt 
perspektiv. Å ena sidan kan en text förmedla och bekräfta schabloner, å andra 
sidan kan den utmana dem genom att presentera en unik situation. I 
tolkningsprocessen ställs schablon och situation i relation till varandra. 

Samtidigt som berättandet är ett synliggörande av en situation sker i 
förmedlingen också ett döljande. Något kan utelämnas i återberättandet av en 
situation. Det kan ske genom sättet något beskrivs, samt hur det som berättas 
uppfattas av läsare eller lyssnare. Kallelse som schablon bär med sig tidigare 
tolkningar, som kan låsa eller bidra till förståelse av situationen, medan kallelse, 
som situation, bär ett nytt bidrag bekräftande eller utmanande av schablonen. 
Detta tolkningsutrymme kan uttryckas som en skillnad som har med tid att 
göra. Den tidsaspekt jag menar är viktig är att schablonen är ett resultat av 
avslutad tolkning. Situationen, som befinner sig i ett nu, är fortfarande öppen för 
tolkning. Schablonen har fördelen att kunna definiera tolkningar. Därmed är det 
möjligt att analysera de element och tolkningsval som är gjorda. Situationen har 
fördelen att fånga upp den kreativa potential som ligger i tolkningsprocessens
val. Schablonbegreppet hämtar jag från teologen Cristina Grenholm.91

Situationsbegreppet hämtar jag från litteraturvetaren Toril Mois tolkning av 
Simone de Beauvoir och detta ställs i kritisk spänning till schablon.92

91 Cristina Grenholm skiljer mellan schabloner och realistiska bilder i resonemanget om skillnaden 
mellan moderskap och föreställningar om moderskap. Grenholm, Cristina. (2005) s. 12f, 82.  
92 Moi, Toril. (1998) s. 96. ”Situation” relateras här till ”levd erfaring” och till skillnad från levd erfaring, 
som står för totaliteten av en persons subjektivitet, beskriver situation mer ett utsnitt ur denna levda 
erfarenhet.
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Genderiseringsbegreppet används bl.a. i det gemensamma 
forskningsprogrammet vid Centrum för genusforskning i Karlstad.93

2.3.1 Schablon 

Hur teologiska begrepp ska uppfattas, är en ständigt pågående diskussion. I den 
skriftkritiska modellen understryks att teologiska begrepp kan ses som 
självständiga samtidigt som de står i relation till text och liv. En teolog som 
diskuterar doktriner, dogmer och läror är Serene Jones. Hon väljer karttecken 
som metafor för att beskriva teologiska begrepps funktion. Detta menar jag har 
poänger.94 Begreppen är inte det samma som verkligheten, men de ger en 
orientering. Kartmetaforen betonar att begreppen inte svävar oavhängiga från 
varandra, utan är relaterade till varandra i kluster. Den ger också utrymme för 
att kartan ibland behöver ritas om och att det kan finnas områden som inte i 
tillräcklig utsträckning är inritade på kartan. På en karta finns ett antal tecken 
vars funktion är att underlätta orientering inte minst i besvärlig terräng. 
Karttecknet har fördelen att det skiljer beskrivning från faktisk situation. Det 
fångar också in begreppets vägledande syfte. Däremot fångar det inte den 
reproducerande funktion som teologiska begrepp kan ha genom tolkning, 
eftersom tolkningen mellan kartans tecken och den reella terrängen inte 
fokuseras. Karttecken kan upprepas och läggas på ”nya landskap” där likheter 
finns, och eftersom betoningen är lagd på likhet förändras de inte i relation till 
den verklighet de avser säga något om. Istället skapar de en tröghet genom den 
reproducerande funktionen. Den beskriver inte hur tolkning går till. I en 
teologisk analys med ett genusmedvetet syfte är det av betydelse att använda 
analytiska verktyg som kan tydliggöra reproducerande mekanismer. Därför 
väljer jag att i avhandlingen använda schablon som uttryck istället för 
karttecken, även om jag menar att karttecknens orienterande funktion är av 
värde för att fånga den livstydande funktionen som också finns i dessa begrepp. 

Begreppet schablon rymmer gemensamma föreställningar om verkligheten. 
Schablonerna är stelnade eller stereotypa uttryck. Från början uppstår de i en 
tolkningsprocess där text, lära och liv samverkar. Den tolkning som där 
artikuleras kan sedan överföras och läggas som tolkningsram för en ny 
situation. Om inte en ny tolkningsprocess görs i relation till den nya situationen 
fungerar den tidigare tolkningen som överförd schablon. Schabloner är till 
skillnad från analogier eller metaforer inte bildligt beskrivande. Funktionen är 

93 ”Genusrelationer i rörelse” (2001); Forsberg, Gunnel & Grenholm, Cristina. (2005b) s. 16. 
94 Jones, Serene. (2001) s. 19f.; Forsberg, Gunnel & Grenholm, Cristina. (2005b) s. 12f. 
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mer lik symbolens genom att de sammanför och förkortar längre tankegångar 
om t.ex. relationen mellan människosyn och gudsuppfattning. Poängen i 
schablonbegreppet är dels ett stelnande drag, dels det överförande moment, 
som sker på ett effektivt men statiskt vis. Ett exempel på detta är ett lutherskt 
syndbegrepp, som tar utgångspunkt i en uppfattning om att människan är 
syndig i den meningen att hon står i ett för henne oöverkomligt avstånd till 
Gud. På samma gång är människan rättfärdig, eftersom avståndet inte är 
omöjligt att överbrygga för Gud, vilket människan behöver kämpa med att lita 
till att Gud vill och gör. Denna uppfattning om människans synd har sedan 
lagts på människan i olika situationer och ofta tappat sin koppling till tilliten till 
Guds möjlighet. Syndbegreppet har över tid stelnat och blivit en karaktärisering 
av vissa utpekade handlingar.

I artikulerandet av det analytiska begreppet schablon, anknyter Cristina 
Grenholm till Paul Tillich, som pekat på att en del av troslärans bärande 
tankefigurer är döda. En tankefigur som inte längre är relaterad till en pågående 
livsåskådningsreflexion, stelnar och kan uppfattas som död. Den kommunicerar 
inte längre. Genusstereotyper förefaller ha en parallellt fungerande process med 
åtminstone vissa trosläror.95 När tolkning avstannat, leder det till stelnade 
schabloner som ger ett stereotypt språk, vilket kan hindra reflektion. 
Schablonerna blir fasta föreställningar, som ibland upphöjs till sanna eller 
självklara beskrivningar av verkligheten.  Jag menar att detta är vad som har 
hänt med föreställningen om människans kall i vardagsspråket. Dels fungerar 
kall mer eller mindre synonymt med ordet kallelse, dels är det förbehållet vissa 
yrken och i överförd bemärkelse används det för att lyfta fram karaktäriserande 
drag i andra uppgifter i jämförelse med det som uppfattas vara kallyrken. 

Schablonerna i språket fungerar på ett motsägelsefullt sätt. Å ena sidan är de 
nödvändiga i vår kommunikation för att förstå varandra och varandras 
erfarenheter. Det handlar om behovet av att ha ett gemensamt språk och 
gemensamma referensramar. Väl fungerande bilder eller uttryck för fenomen 
används oftare och fungerar som förkortningar för längre förklarande 
resonemang. Å andra sidan begränsar och ibland förhindrar schablonerna 
samma kommunikation, genom att de aldrig helt fångar det fenomen de söker 
beskriva.96 En enskild person kan tolka med hjälp av en schablon, dessutom 

95 För ett exempel på sammanvävd köns- och trosschablon se Mariabilden i, Grenholm, Cristina. 
(2005) s. 84f.; (2005) s. 12f. 
96 I en diskussion om stereotyper, som ofta fungerar som schabloner, säger Heather McKay: ”The 
stereotypes are useful, though not real, or absolute. They are aids to developing understanding, no 
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finns en kulturellt språklig nivå som gör att schablonen fungerar tolkande även 
på ett mer oreflekterat plan i kulturellt accepterat språkbruk i de dagliga 
samtalen. Schablonerna kan problematiseras, omtolkas, utvecklas och ibland 
förändras. Ibland slutar de användas, vilket kan vara ett tecken på att 
schabloners relevans kan ifrågasättas.97 En diskussion om ”sovande symboler”, 
görs av teologen Elizabeth A. Johnson. Hon reflekterar över varför helgon 
spelar en allt mindre roll i det västerländska samhället. Hon konstaterar att det 
råder en tystnad. En tystnad som hon söker förstå och tolka. Hon menar att 
samhällsförändringarna tillsammans med marginaliseringen av religiösa 
traditioner och värden är skäl till detta. Men de är inte tillräckliga för att helt 
förklara tystnaden. Hon fortsätter reflektionen genom att anknyta till 
människors troserfarenheter och brist på troserfarenheter:

Disconnected from meaningful community, many people also experience a 
broken connection between themselves and the divine, however transcendent or 
immanent.98

Jag menar att det samma gäller användningen av begreppet kallelse. Upplevelser 
av att inte vara kallad; att begreppet inte uppfattas omfatta eller relatera till 
meningsfulla uppgifter idag; att det snarare utgör ett hinder för meningsfull 
livstolkning och en begränsning av människors liv, är väsentliga skäl för analys. 
Det väcker frågan om vem som ”äger rätten” till ordet. 

Cristina Grenholm pekar på att det finns likheter mellan genusstereotyper och 
trosläror och beskriver dessa som parallella fenomen. Hon understryker att när 
stereotyper återupprepas på nya material eller tillämpas i nya sammanhang utan 
åtföljande reflektion, överförs förståelsen från tidigare reflektion utan hänsyn 
till nya omständigheter. Det är detta drag av återupprepad överföring av 
innebörd som ligger i schablonbegreppet.99 Genusschabloner rymmer 
föreställningar om relationer mellan man och kvinna dels som hierarkisk över- 
och underordning, dels vad gäller högre respektive lägre värde. I feministisk 
teori talar man om patriarkala strukturer och androcentriska värderingar.100 Jag 
menar att detta utgör ramen för genusschabloner av två slag. Förenklat kan vi 
tala om patriarkalt strukturerade genusschabloner och androcentriskt 

more, but certainly also, no less.” McKay, Heather A. (1991) s. 64 För en liknande diskussion om 
stereotyper i trosreflektion och genusreflektion se Grenholm, Cristina. (2002) s. 87f. 
97 Johnson, Elizabeth A. (1999) s.16-21. 
98 Johnson, Elizabeth A. (1999) s. 17. 
99 Grenholm, Cristina. (2002) s. 83ff. 
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strukturerade genusschabloner. Jag menar att det är fruktbart att analysera 
kallelse som schablon genom att dela upp kallelseschabloner i patriarkala 
respektive androcentriska kallelseschabloner. Frågan om kvinnors plats och 
närvaro/icke-närvaro handlar om patriarkala mönster. Patriarkal 
kallelseschablon definierar makt och fördelar makt utifrån kön. Frågan om 
maktrelationer i termer av över- och underordning samt inbördes rangordning 
rör de patriarkala schablonerna. Det svar som är det förväntade på kallelsens 
tilltal är här lydnad. 

Gud

Utvalda 
män

Män

Kvinnor

Tilltal

Lydnad

Kontroll

Icke kontroll

Figur 2.4 Patriarkal kallelseschablon 

Androcentrisk genusschablon skapar bilder av vad som är kön utifrån mannen 
som norm. De identifierar och definierar värde, där det kvinnliga underordnas 
och relateras till vad som anses vara manligt. Frågan om att kvinnor inte blir 
sedda eller hörda, handlar om det androcentriska perspektivet. Kvinnor 
försvinner som självständig kategori, och ses som lik eller olik en manlig norm. 
Det svar som är det förväntade på kallelsens tilltal är här anpassning. 

GUD

Män/manligt

Kvinnor/kvinnligt

A
np

assning

Tilltal
Högre värde Lägre värde

Figur 2.5 Androcentrisk kallelseschablon 

100 Om patriarkat, se Gemzöe, Lena. (2002) s. 46f., 67f. Om androcentriska perspektiv, se s. 119 
(manlig norm), 136 (kategorin “kvinna”), 151 (den andre). 
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2.3.2 Bibel, patriarkat och androcentrism 

2.3.2.1 Feministisk bibelsyn 

Bibelns berättelser utgör grundmaterial till kristna teologiska begrepp som t.ex. 
kallelse. Men det utgör inte enda material och kan inte okritiskt anammas. 
Avståndet i tid mellan tillkomst och en läsning gjord 2000 år senare, gör att en 
nutida läsare inte fullt ut kan förstå texten eller dess referenser i sin tid. 
Möjligheten att förstå texten är begränsad och därmed är möjligheten till 
identifikation också begränsad. Texten är annorlunda. Texten är heller inte alltid 
god, vilket ofta påpekas av feministiska teologer.101

One of the basic assumptions with which Christians and Jews seem to operate is 
that the Bible is a document that stands wholeheartedly and unreservedly on the 
side of human dignity. The faithful assume that the Bible has words of comfort 
for the victims, mostly women and children, of sexual and domestic violence; 
that the Bible is clearly against such violence; that it is a major resource on such 
questions for people of faith, a friend and not en enemy. Critical feminist 
biblical scholarship – which attends to the consideration of what the Bible is and 
how it does what it does – does not, however, automatically endorse these basic 
positive assumptions.102

Carole Fontaine menar att frågan om på vems sida bibeln står, är en fråga om 
hur vi läser och tolkar. Hon föreslår en läsning med vidöppna ögon, där man 
inte förnekar att övergrepp begås och beskrivs och inte heller försöker skydda 
texten i syfte att rädda manlig auktoritet, ett kulturarv eller Guds oskuld eller 
privilegier.103 Exempel på kritiska perspektiv i läsningen av bibeltexter, är 
uppmärksamhet på frånvaron av kvinnors berättelser eller uppmärksamhet på 
texter där kvinnor underordnas eller definieras genom sin relation till en man. 
Feministiska exegeter och teologer visar på att bibeltexterna i hög grad speglar 
mäns erfarenheter och liv eftersom detta generellt värderats som viktigare än 
kvinnornas. Kvinnors berättelser har i hög grad tonats ner, omtolkats, förbisetts 
eller tystats. Dessa maktstrategier i tolkning, medvetet eller omedvetet 
tillämpade, möts i feministisk tolkning av olika tolkningsstrategier ofta benämnt 
som misstänksamhetens hermeneutik.104 Teologen Elizabeth A. Johnson 
presenterar fyra strategier för återtagande av kvinnors berättelser: att rädda 

101 Fontaine, Carole R. (1997) s. 84ff.
102 Fontaine, Carole R. (1997) s. 86. 
103 Fontaine, Carole R. (1997) s. 113. 
104 Schüssler Fiorenza, Elisabeth. (1998) s.95; Borg, Annika. (2004) s.67-74 
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förlorade minnen, att korrigera förvanskningar, att omvärdera berättelser och 
att åter tala in i tystnaden som omger kvinnors liv.105

2.3.2.2 Berättelsernas muntliga ursprung 

Exegeten Antoinette Wire har arbetat med tidig judisk berättelsetradition och 
betonat den muntliga karaktären och ursprunget till berättelsetexterna. Hennes 
poäng är att en berättelses budskap är beroende av hur och vem och i vilket 
sammanhang som en berättelse återberättas. Själva berättandet är en utförd 
tolkning. Hon understryker också att i och med att en berättelse nedtecknas och 
läses som text upphör inte berättandet. Däremot är texten och berättandet inte 
ett och det samma. Avståndet mellan text och tolkning skapar olika rum, 
berättelsens rum och läsarens rum. Vi kan som läsare och lyssnare röra oss 
mellan rummen. Antoinette Wire påminner om berättelsernas funktion att bidra 
till tolkning av människors liv och förmedla värden till skapandet av samhällen.  

If stories are not inert relics of the past but active in communicating and shaping 
a culture’s values in every generation that tells them, a collection like this 
challenges us to hear and transmit its values. What can early Jewish stories tell 
us in a time of cultural collision and wash-out about what makes for a holy life 
and a holy death?106

Det ligger en utmaning i att höra och förmedla berättelsernas värderingar. När 
en berättelse återberättas i nya sammanhang, sammanför lyssnarna eller läsarna 
denna med egna erfarenheter och livsberättelser. Förmedlingen sker inte utan 
villkor och inte utan översättning. Det sker en dialog mellan text och läsare, där 
mening skapas mellan dem.107 Att placera evangeliernas berättelser i ett 
sammanhang som sträcker sig utöver den nytestamentliga kanon är att inte 
glömma deras mångfacetterade och polyfona ursprung. Antoinette Wire 
betonar vikten av evangelieberättelsernas prägel av muntligt berättande och tar 
detta som utgångspunkt för sitt arbete med texterna. Hennes utmaning om vad 
dessa berättelser faktiskt kan säga idag utgör en grundfråga för en texttolkning 
som rör kallelse och kön. 

Wire betonar att evangeliets berättelser har ursprung i en judisk berättarkultur 
som är deras vida sammanhang. Flera berättelser finns sida vid sida av varandra 
i olika varianter. Därmed blir det tydligt att textens berättarröst ljuder som en 

105 Johnson, Elizabeth A. (1999) s. 147. 
106 Wire, Antoinette C. (2002) s. 393. 
107 För en fördjupning av läsarens roll i tolkningsprocessen, se Vikström, Björn. (2005). 
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bland flera röster. Wire ställer frågor till berättelserna: Vems var berättelserna 
innan de skrevs ner? Vem äger alls en berättelse? Wire finner här en potential 
för kvinnors röst och tolkning. Hennes samling av judiska berättelser erinrar 
också om att de berättelser vi har i evangelierna är ett urval, gjort i en kultur där 
berättelser och det muntliga berättandet var viktiga medier. Bibeltexterna, och 
för min del Matteusevangeliet, betraktar jag som sprungna ur men inte 
fängslade av ett patriarkalt samhälle med en androcentrisk världsbild. Men 
berättelserna ägs inte av dessa strukturer.

Berättelser har fördelen att de är polyfona i högre grad än t.ex. brevtexter. 
Författarrösten driver visserligen berättelserna framåt, inte minst i ett 
evangelium där enskilda berättelser är redigerade och sammanställda i en viss 
ordning i en viss teologisk linje. Men i de enskilda berättelserna gör sig flera 
röster hörda samtidigt. De förstärker varandra, ifrågasätter, uppmanar, driver på 
och tystnar. Den polyfona karaktären ger rum för tolkning, på ett annat sätt än 
t.ex. brevtexterna, där man riskerar söka efter att rätt förstå den enda rösten 
eller förlora de tysta röster med vilka breven för sin dialog. I berättelsen kan 
röster förstärkas eller tystas, tas fram och även läggas till. Det utgör ett 
flerstämmigt material. Fler röster gör sig hörda och utrymme för spänningar 
mellan olika ståndpunkter och val är större. Kvinnors närvaro i berättelserna är 
inte heller uttalat underordnad, så som de ofta är i brevtexterna.108 Däremot är 
berättelserna om kvinnors liv både färre och mer begränsade än mäns. 
Kvinnors röst, rörelse och räckvidd är villkorade på ett annat sätt än idag. 
Berättelsens polyfona karaktär skapar utrymme för flera tolkningar och flera 
möjliga positioner. Berättelsers öppenhet för tolkning erbjuder en positiv 
potential genom att de är öppna för flera perspektiv och därmed flera möjliga 
tolkningar.109 Jag menar att evangelieberättelserna utgör en resurs för 
konstruktion av ett genusreflekterat kallelsebegrepp.  

2.3.2.3 Kallelse och bibel 

Jag menar att kallelse inte ska betraktas som ett abstraherat begrepp ur en viss 
text, utan att det är ett teologiskt begrepp som formas i en tolkning.110 Kallelse 
som schablon är en sammansmältning av flera större teologiska tankekluster 

108 Annika Borg har understrukit skillnaden mellan brevtexternas uttalade underordning (inte enbart 
för kvinnor, utan även andra grupper) som finns i brevtexterna, men inte på samma sätt i 
evangelierna. Borg, Annika. (2004) s. 80. 
109 Anne-Louise Eriksson påpekar att bibeltextens narrativa auktoritet förefaller vara en nödvändig, 
men inte tillräcklig förutsättning för att texten inte ska fungera auktoritärt. Eriksson, Anne-Louise. 
(2004b) s. 14. 
110 Bibelförankring uppfattas i viss kritik som en brist i begreppet. Shuurman, Douglas J.(2004) s. 17f.  
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kring gudsbild och människosyn, vilka skapas i dialog med text och liv. 
Begreppet kallelse är därför inte begränsat till vissa texter. Begreppet kallelse är 
därmed inte heller begränsat till kanon. Det bibliska materialet utgör däremot 
en flexibel möjlighet att kritiskt analysera det teologiska begreppet kallelse. 
Genom ett bejakande av avståndet mellan text och tolkning kan schabloner av 
kallelse utmanas. Det material som ligger till grund för min textanalys är ett 
antal valda berättelser ur Matteusevangeliet. Det finns flera skäl till detta val av 
material. Det grundläggande skälet till att jag väljer bibeltext som material, har 
att göra med den teoretiska utgångspunkten. Skriftkritiken förutsätter en 
samverkan mellan teologi, text och livsomständigheter i ett ömsesidigt kritiskt 
samspel. För att analysera ett kristet kallelsebegrepp är det rimligt att vända sig 
till nytestamentligt material. Jag väljer att analysera berättelser ur 
Matteusevangeliet.

Luthersk kallelsetolkning har ofta hänvisat till skapelseberättelserna i 1 
Mosebok, samt till Martin Luthers tolkning och översättning av 1 
Korintierbrevet 7:20. Den återges här i sitt sammanhang i 1 Kor. 7:17-24. 

I övrigt skall var och en leva med den lott som Herren har tilldelat honom, sådan 
han var då Gud kallade honom. Det är den regel jag ger alla församlingar. Den 
som var omskuren när han blev kallad skall inte ändra på det. Den som var 
oomskuren skall inte låta omskära sig. Omskärelse eller förhud, det är likgiltigt, 
vad som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en skall förbli vad 
han var när han blev kallad. Var du slav när du blev kallad, så fäst dig inte vid 
det. Och även om du kan bli fri, så förbli hellre vad du är. Ty slaven som har 
kallats att tillhöra Herren är Herrens frigivne. Och likaså är den frie som har 
blivit kallad Kristi slav. Gud har köpt er och priset är betalt; bli inte slavar under 
människor. Bröder, var och en skall inför Gud förbli vad han var när han blev 
kallad.111

När jag väljer att använda evangelietext i tolkningen och den kritiska 
bearbetningen av kallelse och kön, är detta ett alternativ till tolkning av kallelse 
utifrån 1 Korintierbrevet. Det är också ett alternativ till skapelseberättelsernas 
presentation av könens inbördes relation och uppgift.112 Det innebär att jag 
hanterar genusrelationer utan att betrakta dessa som skapelsegivna eller i någon 
mening naturgivna, utan som tidsbundna och därmed föränderliga.  

111 Översättning enligt Bibelkommissionen (2000). 
112 1 Mos. 1-3. 
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Med hänsyn till mitt syfte att söka tolkningar av kallelsebegreppet som inte 
främjar kvinnors underordning hade det förmodligen varit enklare att välja ett 
annat evangelium än Matteusevangeliet. Både Lukas och Johannes evangelium 
anses vara mer kvinnovänliga. Med avseende på kallelse, är evangeliet intressant 
framför allt med dess berättelser om lärjungarna med Petrus som talesperson. 
Lärjungakallelsen är en av de schabloner som kommer att diskuteras i 
textanalysen. I förhållande till Markusevangeliet skildras lärjungarna betydligt 
mer positivt, och spelar en nyckelroll i gemenskapen kring Jesus. Det är också 
dessa som i det avslutande kapitlet sänds ut med uppdraget att göra alla folk till 
lärjungar. Ett uppdrag som har att göra med både deras egen och andras 
kallelse. Skälet för att göra ett ur genussynpunkt svårare val, är att 
Matteusevangeliet har haft och i viss utsträckning fortfarande har en ställning 
som s.k. kyrkoevangelium. Det har påverkat hur kyrkoorganisationer utformats, 
vilka har utövat inflytande över tolkningen av såväl religiösa texter som 
människors erfarenheter av liv. Det är därför särskilt lämpligt att tolka 
evangeliet med fokus på kallelse och kön. När jag påbörjade denna studie 
hoppades jag på att kunna ge ett mer utvecklat konstruktivt teologiskt bidrag. 
Jag har under arbetets gång, sett mig vara tvungen att tona ner den 
förhoppningen. Valet av material begränsar den konstruktiva ansatsen i min 
uppgift. Jag menar dock att det är nödvändigt att påbörja en genusmedveten 
omtolkning av kallelse med att hantera detta evangelium, eftersom det utgjort 
underlag för tolkning av tro och makt. Evangeliet var ett av de mest spridda 
och har utgjort grund för fornkyrkans formering. Även om det inte har samma 
särställning idag, är denna historiska bakgrund väsentlig för hur teologiskt 
tänkande har formats fram till vår tid.  

2.3.3 Situation 

Det analytiska begrepp jag använder för att diskutera konkret livserfarenhet är 
situation. Begreppet situation relaterar till schablon, inte som dess motsats, men 
som enskilt exempel på det schablonen söker omfatta.113 Till skillnad från 
schablonen, som är en avslutad tolkning, är situationen fortfarande oavslutad. 
Det handlar om ett pågående skeende som är öppet för tolkning och val av 
position. Situationen kan vara en händelse, som exemplifierar schablonen, men 
avviker i det enskilda fallet i någon eller flera avseenden från schablonen. 

113 Man kan uppmärksamma att Gustaf Wingren använder situation på ett annat sätt i avhandlingen 
Luthers lära om kallelsen. Begreppet situation utgör hos Wingren en teologisk beskrivning av 
människans existentiella position. Människans situation innebär hos Wingren en beskrivning av 
Luthers syn på människan. Nämligen att hon för det första befinner sig mellan jord och himmel i ett 
tillstånd av ett ”ännu icke”, och för det andra befinner sig människan i ett spänningsfält mellan Gud 
och djävul. Wingren Gustaf. (1993) s. 155f. 
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Situationen pekar därmed på det som inte upprepas utan är unikt. 
Situationsbegreppet rör en mer enskild och konkret nivå i relation till 
schablonbegreppets mer allmängiltiga och abstraherade nivå. 

Begreppet situation är hämtat från litteraturvetaren Toril Mois tolkning av 
Simone de Beauvoirs bok Det andra könet. Begreppet situation är 
existentialistiskt präglat och i Mois läsning blir det ett viktigt begrepp för att 
förstå de Beauvoirs uttalande om att ”man är inte kvinna, man blir det”. Mois 
syfte med att göra en omläsning av de Beauvoir, är att söka en förståelse av kön 
som inte fastnar i spänningen mellan de ofta använda begreppen i feministisk 
teori: biologiskt kön respektive socialt kön.114 Moi konstaterar att dessa 
begrepp, med vilka vi ofta läser de Beauvoir, uppkommer i feministisk teoretisk 
utveckling under 60- och 70-talet. Dessa är främst förknippade med Gayle 
Rubins forskning. De Beauvoirs bok är skriven före formandet av dessa 
begrepp och Rubins definition, och bör därför läsas och förstås utifrån andra 
premisser. Moi erkänner begreppens metodologiska funktion, där socialt kön 

…fungerer som en barrikade mot det biologiske kjønnets snikende 
gjennomsyring av alle samfunnsmessige forhold og enhver menneskelig 
aktivitet.115

Likheten mellan Rubin och de Beauvoir är att båda hyser ett politiskt hopp om 
ett samhälle där kvinnor inte längre ska ha rollen som ”den andra”. Biologiska 
skillnader ska inte utgöra grund för specifika samhälleliga normer eller 
strukturer. Moi menar att modellen socialt/biologiskt kön fungerar bra på en 
generell samhällsnivå, men är kritisk till Rubins överföring av kategorin socialt 
kön på individnivå, där det förefaller som att socialt kön utgör både individuell 
könsidentitet och sociala normer.116 Problemet som uppstår är att den 
historiska och socialiserade kroppen försvinner.  

I mina termer kan det uttryckas så att könsschablonen döljer individens kropp 
och unika erfarenhet av att vara kvinna. Mois resonemang menar jag innebär att 
man inte utan tolkning kan förstå hur den enskilda kvinnan uppfattar sitt kön. 

114 Detta är en spänning som många feministiska forskare söker förhålla sig till. En översikt av 
dikotomin socialt kön/biologiskt kön i relation till feministisk teologi finns i Borg, Annika. (2004) s. 38-
57. Även i Gustafsson, Johanna. (2001) s. 23-40 finns begreppsparet behandlat med särskild 
uppmärksamhet på sexualitet.  
115 Moi, Toril. (1998). s. 33. 
116 Moi, Toril. (1998). s. 51. 
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Det är ett avstånd mellan schablonen kön och den faktiska kroppen. Detta 
avstånd behöver tolkas.  

Moi menar att poststrukturalistiska försök inte heller lyckats lösa problemet 
med uppdelningen biologiskt och socialt kön.117 Moi söker en lösning genom 
att gå tillbaka till de Beauvoir, för att finna begrepp som förmår hantera 
överföringen från generell nivå till individuell nivå, utan att bortse från den 
enskilda unika och historiskt situerade kroppens betydelse. Därmed förlorar 
inte genusanalysen sin politiska kraft, utan kan bidra till förändring av det 
förtryck och den underordning kvinnor står i. 

Det begrepp som Moi tar fasta på hos de Beauvoir är situation.118 Att kroppen i 
sig själv är en situation, handlar här inte om det enkla påståendet att kroppen 
befinner sig i en situation, understryker Moi. Att kroppen är en situation är en 
existentialistisk utgångspunkt. Människans upplevelse av att hon finns till här 
och nu, är central för existentialistisk idétradition. Människan tänker inte 
existens, människan är existens. Det innebär att människans existens är mer 
grundläggande än frågan om hennes essens. Upplevelsen av att leva, är alltså en 
utgångspunkt som föregår essentiella (här: biologiska) uttalanden om 
kroppar.119 Kroppen är i ständig tillblivelse och upplevs ständigt på nytt. Den är 
inte ett essentiellt faktum. Kroppen blir inte ett öde att leva med, utan en rörlig 
utgångspunkt för mänsklig frihet.

Kroppen er en situasjon, men den er en fundamental situasjon fordi den er 
grundlaget for min erfaring av meg selv og verden.120

Moi gör med detta som utgångspunkt sedan skillnad mellan levd erfarenhet och 
situation. Levd erfarenhet står för helheten av en persons subjektivitet. Denna 
levda erfarenhet blir med tiden sedimenterad genom interaktion med 
omvärlden och skapar en situering åt personen. Det innebär att människan 

117 Moi refererar här till Judith Butler och gör en kritisk analys av Butlers försök att genom att upplösa 
gränsen mellan biologiskt och socialt kön, lösa upp spänningen, så att kroppen eller biologiskt kön 
visar sig vara en del av diskursen. Moi, Toril. (1998) s. 80. 
118 Moi citerar de Beauvoir, att ”kroppen er ikke en ting, men en situasjon. Den er vårt grep om 
verden og en skisse av våra projekter.” Moi, Toril. (1998) s. 95. 
119 ”Människans upplevelse av att hon finns till här och nu, dvs. existerar i tid och rum, är central i 
den existentialistiska spekulationen. Utsagor om existensen kännetecknas nu enligt existentialisterna 
därav att deras sanning icke kan allmängiltigt bevisas utan endast fattas med hjälp av tänkande över 
den egna existensen, ja deras sanning är noga taget gripbar endast genom intuitiv erfarenhetsakt 
eller omedelbar upplevelse: man tänker inte sin existens, man är existens. ” Stenström, Ture. (1984) 
s. 17. 
120 Moi, Toril.(1998) s. 95. 



48

bestäms och formas av sin levda erfarenhet, men hon är inte fången under den. 
Moi menar att vi alltid är situerade, men vår situation är ständigt i förändring.121

Situationen är inte något objekt att studera, det är inte utanför, på samma sätt 
som ett objekts förhållande till subjektet. Situationen är en syntes mellan 
faktiska omständigheter och frihet. Poängen med situationsbegreppet är att det 
gör det möjligt att undgå en splittring av den levda erfarenheten i subjekt och 
objekt.122 Att hävda att kroppen är en situation innebär att kvinnans kropp har 
samband med det sätt genom vilket hon brukar sin frihet. Enligt Mois tolkning 
av de Beauvoir är inte vår frihet absolut, utan bestämd av tidigare erfarenhet 
och bestämd av de förhållanden som omger situationen. Men hon är fri att 
tolka sina förhållanden.123

Kvinnen definierer seg selv gjennom det hun gjør med det verden gjør med 
henne. Denne processen er åpen og pågår så lenge vi lever.124

Att bli kvinna innebär inte att gå in i en interaktion med sociala konstruktioner 
för att formas och bestämmas av dessa. Att bli kvinna är att med sin kropp 
ständigt hamna i situationer, då det spelar roll att personen är kvinna, men där 
friheten trots allt finns. Citatet ”man föds inte till kvinna, man blir det”, kan 
enligt Moi uppfattas som att men blir kvinna genom att leva och tolka sig till 
det. De Beauvoir betonar att kvinnan inte enbart bör uppfattas som ett objekt 
för sociala mekanismer, utan också har en frihet och ett ansvar att välja möjliga 
handlingar som kan bryta med de sociala konstruktionerna. Samtidigt erkänner 
de Beauvoir, enligt Moi, styrkan i de sociala konstruktionerna av kön som 
omger människor, genom begreppet levd erfarenhet. Alla de tillfällen då den 
enskilda utsätts för uttryck för dessa normer (förtryck, misshandel, trakasserier, 
osynliggörande etc.) tas på stort allvar eftersom dessa sätter sina spår hos 
individen och formar henne på olika sätt. I situationen öppnas ett utrymme 
mellan ett samhälles normer om kön och den enskilda människans egen 
uppfattning.

Genom en existentialistisk utgångspunkt förhindrar Beauvoirs teori att 
biologiska skillnader rättfärdigar sociala normer. Därmed riskerar hon inte att 

121 Moi, Toril. (1998) s. 95f. 
122 Sartre menar att min klass, ras, nationalitet, kropp, mitt förflutna, min position och mitt förhållande 
till andra människor utgör olika situationer. Situationen är en strukturell relation mellan våra projekt 
(friheten) och världen (i vilken kroppen ingår). Moi, Toril. (1998) s. 98f. 
123 Moi, Toril. (1998) s. 101. 
124 Moi, Toril. (1998) s. 107. 
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hamna i biologisk determinism. Hon betonar att kvinnors frihet och 
handlingskraft aldrig försvinner helt, utan utgör en potentiellt omvälvande 
vision för frigörelse. Trots att kvinnor ofta sakligt är, och inte bara betraktas 
vara, i offrets position, är kvinnor också potentiellt revolutionära i situationens 
frihet.125 Begreppet situation ger utrymme för både begränsning och möjlighet. 
Det är förknippat med det enskilda och unika tillfället, samtidigt som det 
beaktar begränsningen av tidigare erfarenheter, andras närvaro i situationen och 
andra förhållanden som omger situationen. Det som jag menar att begreppet 
situation ger utrymme för i reflektionen om kallelse, är den möjlighet till 
tolkning av liv som mönstret tilltal och svar ger. Mönstret tydliggör likheter och 
skillnader från den ena situationen till den andra. I detta skapas en kontinuitet, 
men inte genom överföring, utan tolkning. Det är också möjligt att på ett 
medvetet sätt uppmärksamma avvikelser och öppningar för ny tolkning av liv.  

2.3.4 Makt och genderisering 

Begreppen situation och levd erfarenhet präglas av frihet och ansvar. De ingår i 
en process, där en människas uppfattning om sig själv skapas. I denna process 
är tolkning en väsentlig del. I det följande kommer makt och kön att diskuteras 
i relation till varandra. Enligt Toril Moi betonar Simone de Beauvoir vikten av 
att inte enbart se kvinnan som ett objekt, utan också som en person som har 
kapacitet och förmåga att tolka. Genom detta har hon förmåga att hantera sin 
egen situation. Detta handlar om kvinnors makt över sitt liv. De Beauvoir ger 
inte upp tanken om kvinnors rätt att själva skapa sig egna uppfattningar om 
livet, trots att kvinnor inte alltid tillerkänns rätten, trots att livsomständigheterna 
begränsar hennes valmöjligheter, trots att det finns många som gärna övertar 
eller fråntar kvinnor denna rätt. Det är en tydlig ståndpunkt i frågan om 
förhållandet makt och kön.  

Kallelse är också en tolkningsprocess där en människa skapar bilden av sig själv 
i relation till Gud och i förhållande till andra människor. Denna process menar 
jag är olika villkorad för kvinnor och män. Det gäller livets sociala relationer, 
men det är också villkorat av lära och tidigare tolkning av text. En väsentlig 
fråga rör därför vem som har makt över processen. Hur sker en genderisering, 
dvs. hur går det till när villkor läggs på eller lyfts av i en tolkning? 

Att tolka är något alla kan göra och gör, men i relation till tro och bibeltext görs 
det med olika förutsättningar vad gäller kunskap och tilltro till sin förmåga. 

125 Moi, Toril. (1998) s. 120f. 
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Synen på vem som har rätt att tolka bibeltext skiljer också mellan olika 
tolkningsgemenskaper. Att bibeltolkning i hög grad främst utövats av män och 
ibland uppfattas vara mäns uppdrag, gör att de redskap teologin har arbetat 
fram också varit formade utifrån mäns erfarenhet av liv. I tolkning av 
bibeltexter är dessutom materialet i sig olika villkorat för män och kvinnor, 
genom att det rör sig om patriarkalt präglad och androcentriskt genomsyrad 
text. Makt analyseras här i kategorier av människans livsmodus.

Människans liv präglas både av självständighet och av beroendeförhållanden i 
relation till andra människor. Utöver detta, menar Cristina Grenholm och 
Daniel Patte, att man kan tala om ytterligare en erfarenhet av liv, där livet 
formas av sådant som vi inte har kontroll över. Dessa erfarenheter är inte 
identiska med, men inkluderar också de religiösa erfarenheter som kan kallas 
människans möte med det heliga. Där människan i någon mening överlämnar 
sig själv och sina relationer i en transcendent makt.126 Dessa existensmodus 
utvecklas genusteoretiskt av Cristina Grenholm. För att analysera olikheter 
mellan män och kvinnor har man i genusteoretiska sammanhang talat om 
skillnaderna mellan män och kvinnors autonomi respektive relationalitet. Kvinnor 
uppfattas generellt sett i högre grad vara relationella och mindre autonoma än 
män. Till begreppsparet autonomi - relationalitet tillägger Grenholm heteronomi
som en ytterligare dimension i levt liv.127 Grenholm definierar dessa på följande 
sätt:

Att vara autonom är att vara självständig och att vara relationell är att ingå i en 
gemenskap. Heteronomi är avsaknad av kontroll.128

Autonomi har ett positivt värde i den västerländska kulturen, där självständighet 
ibland står i spänning gentemot beroendet av en gemenskap dvs. relationalitet. I 
det perspektivet är relationalitet något negativt. Det kan även vara tvärtom, att 
autonomin ses som det som hotar gemenskapen. Heteronomi har också ett 
ambivalent värde. Brist på kontroll och inflytande kännetecknar förtryck, vilket 
är något som uppfattas entydigt negativt. Samtidigt har just bristen på kontroll 
ett positivt värde i bl.a. kristendomen. Cristina Grenholm anknyter till teologen 
Sarah Coakley i framlyftandet av ett positivt heteronomibegrepp.129 Grenholm 

126 Grenholm, Cristina & Patte, Daniel. (2000) s. 9. 
127 Här anknyter Grenholm till teologen Daphne Hampson i begreppstriaden: autonomi, relationalitet, 
heteronomi, dock med en annan värdering av heteronomi. Grenholm, Cristina. (2004b) s. 17-33. 
128 Grenholm, Cristina. (2004b) s. 18. 
129 Coakley, Sarah. (2002) s. xiv, 33f. 
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menar, att varje utelämnande av ett jag inte omedelbart är negativt. ”Att förlora 
sig” i något, eller ”att ge sig hän” rymmer inte bara risk, utan också möjlighet.  

I en diskussion om kärlekens nödvändighet pekar Grenholm på att relationer 
inte alltid är symmetriska. Vissa relationer menar hon med nödvändighet är 
asymmetriska, till dessa hör gudsrelationen men också t.ex. relationen mellan 
mor och barn. Det finns också fler exempel på mer eller mindre ofrånkomliga 
över- och underordningar: den mellan arbetsgivare och arbetstagare eller mellan 
erfaren och oerfaren. Samtidigt påtalar hon sårbarheten i dessa ofrånkomliga 
asymmetrier. En sårbarhet som ofta blir utsatthet. Inte sällan utnyttjas 
positionen där en människa inte har kontroll, men varför är det så?130

Grenholm fortsätter: 

Men om vi ser att botemedlet mot utsatthet inte är kontroll, utan ett erkännande 
av sårbarheten och ett kärleksfullt bemötande av den, så tror jag att det är en 
insikt som kan vara till hjälp.131

Det finns skydd mot att utnyttja människors sårbarhet och vanmakt genom 
välfärdssystem, socialförsäkringar och sjukvård. Samtidigt har vi människor 
också en stark tendens att inte vilja se eller erkänna sårbarhet och brist på 
kontroll. Vi placerar den hos dem vi betraktar som svaga, säger Grenholm.132

I anslutning till Elisabeth Schüssler Fiorenza betonar Cristina Grenholm 
tomrummets relation till utrymmet i kristendomen. Det är en öppen plats för 
obesvarade frågor, där livets hemligheter kan anas. Utrymmet handlar om det vi 
varken kan eller behöver veta och inte heller kontrollera. Det heteronoma 
utrymmet bör respekteras och skyddas i det offentliga, men inte döljas. I denna 
mening är kärlek, sårbarhet och utrymmer begrepp som det behöver talas öppet 
om.133

Autonomi, relationalitet och heteronomi är fruktbara redskap i syfte att 
analysera kallelse i funktionen att både utöva makt och att underkasta sig makt. 
Inget av dessa livsmodus har alltså entydigt positiv eller negativ laddning. Vad 
gäller kallelse fångar dessa både det individuella och det kulturellt gemensamma 
i kallelse, och ger möjlighet att diskutera makt i heteronom mening, som 

130 Grenholm, Cristina. (2005) s. 182f. 
131 Grenholm, Cristina. (2005) s. 183. 
132 Grenholm, Cristina. (2005) s. 183. 
133 Grenholm, Cristina. (2005) s. 184f. 
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överlämnande eller ett utlämnande bortom egen kontroll. Något som både kan 
ses som nödvändigt, men också som en risk. Heteronomi i betydelsen att 
människan ytterst saknar kontroll över livet är nära relaterat till ett gudsbegrepp. 
Enligt kristen tro är Gud den som har livet i sin hand. Begreppet heteronomi 
har därför direkt relevans för kallelsen som svar på Guds tilltal. Dessa 
livsmodus ger också möjligheter till ett genuskritiskt perspektiv, genom att de 
kan tydliggöra att förhållandena mellan olika livsmodus ofta ser olika ut för män 
och kvinnor. 

Genderisering kan förstås som ”den process genom vilken vår världsbild 
struktureras, värderas och förstås utifrån föreställningar om kön och genus”.134

Genderiseringsprocessen fungerar ofta reproducerande och är då en slags 
könsmärkning, en regenderisering, som är både normaliserande och normerande. 
Den markerar att män/kvinnor både ”brukar göra” något visst och ”ska göra” 
något visst även när villkoren förändras. När genusschabloner utmanas och 
omtolkas sker en omgenderisering. Ett exempel på detta är när uppfattningen om 
moderskap omtolkas till att också rymma en förståelse av samhällsmoderlighet. 
Begrepp eller fenomen kan också frigöras från nödvändiga bindningar till 
föreställningar om kön. Kön blir inte en vägledande och avgörande kategori. 
Det sker en avgenderisering. Ett exempel på detta är när en yrkesgrupp t.ex. 
tandläkare slutar beskrivas som kvinnliga eller manliga. Spänningsförhållandet 
mellan schablon och situation är ett utrymme där genderisering av olika slag 
sker.

Kapitel 3. Kallelse – ett livstydande ord 

3.1 Kall i vardagsspråk 

Jag väljer att börja i vardagsspråkets användning av orden kall och kallelse, för 
att ge exempel på hur kall används som livstydande ord. Kall och kallelse 
används i stor utsträckning synonymt. Möjligen används kallelse något mer i 
avsikt att markera religiös betydelse. För att komma åt en vardagsspråklig 
användning, har jag gjort en översikt över användningen på svenska webbsidor 
av ordet kall.135 Kall väljs på grund av dess något mer allmänna karaktär. 
Kallelse kan som nämnts tidigare, ha en mer explicit konfessionell innebörd. Jag 

134 Forsberg, Gunnel & Grenholm, Cristina. (2005b) s.16. 
135 Jag har gjort en enkel heuristisk undersökning och gör inga anspråk på representativitet. Min 
avsikt är att finna olika sammanhang där ordet kall alls används och analysera dessa texter tentativt. 
För användandet av internet i forskning hänvisas till Sveningsson, M.; Lövheim M.; Bergquist, M. 
(2003).
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är intresserad av på vilka sätt orden används. Undersökningen ger inga 
kvantifierbara siffror över hur mycket eller hur ofta ordet kall används, men det 
ger en fingervisning om hur, av vem och i vilka sammanhang ordet används. 
Sökningen har gjorts med hjälp av sökmotorn Google på uttrycket ”ett kall” för 
att avgränsa mot andra betydelser av kall. Undersökningen gjordes den 7 januari 
2004 på svenska sidor. Sökningen gav tillsammans 965 sidor. Vid en senare 
avstämning 27 april 2005 var antalet sidor 1384, alltså en relativt stor ökning. 
Däremot var träffarna bara 128 med sökordet ”vårt kall”. Vid en motsvarande 
sökning på uttrycket ”ett kall” 8 september 2005 var antalet sidor uppe i 11 300. 
Sökordet ”mitt kall” hade 814 träffar. Detta kan tyda på en ökad användning, 
men kan också vara ett uttryck för en ökad användning och av Internet och 
förfinande av sökmotorns funktion. I dessa senare sökningar, gick jag inte 
igenom vad som stod skrivet på de olika sidorna, utan skaffade mig bara en 
överblick över mängden sökträffar. I den tentativa analysen nedan, som grundar 
sig på den första sökningen, har jag medvetet valt bort webbsidor som tydligt 
kommer från kristna eller kyrkliga sammanhang. Istället koncentrerar jag mig på 
s.k. profan användning av ordet kall. Jag menar inte att en skiljelinje helt kan 
dras, men gör en metodologisk gränsdragning mellan religiös och profan 
användning för att komma åt en allmängiltig språknivå.  

3.1.1 Kall som människovårdande yrke 

Vissa yrken förknippas med ordet kall: sjuksköterskan och läkaren, läraren och 
lärarinnan, officeren, polisen och domaren. Det finns webbsidor som vi kan 
förvänta att de anknyter till de gamla kallyrkena som var en del i uppbyggandet 
av samhällsinstitutioner som utbildningsväsende, sjukvård, rättsväsende och 
försvarsmakt. Mathias utbildar sig till läkare och beskriver sitt yrkesval så här: 

Varför blev du läkare? 

– Det är en gammal dröm att få hjälpa människor, jag ser det lite som ett kall. 
Det finns ett engelskt uttryck som jag tycker beskriver det bra, "make a 
difference", att få göra skillnad.136

Här betonas kallet som en möjlighet att förändra, inte bara sitt eget men också 
andras liv. Det meningsfulla med arbetsinsatsen understryks vara att den står i 
relation till en annan människa och kanske att få göra en förändrande 
samhällsinsats. En annan sida av att arbetsinsatsen innefattar ett engagemang 

136 www.orebroll.se/uso/page__6053.asp 
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för en annan människa beskrivs i en intervju med en socialarbetare, som 
reflekterar över sitt sätt att arbeta på 70-talet: 

Om hon en ledig dag såg en berusad person ligga redlös på trottoaren ordnade 
hon med avgiftning. 

– Det var mera ett kall än ett arbete, en sorts medlevarskap. Samtidigt som vi 
socialarbetare visste bäst och skulle styra och ställa, skulle vi också identifiera 
oss väldigt mycket med våra klienter. Vi tog över deras språk och klev i deras 
skor – det var dubbelt.137

I båda fallen beskrivs yrket som något mer än själva uppgiften i sig. Arbetet är 
en tydlig och väsentlig del av livet och kan kallas livsuppgift. Båda dessa 
exempel handlar om vård. Socialarbetaren, som är kvinna, är ambivalent till sitt 
tidigare förhållningssätt till arbetet som var en kluven roll mellan medkänsla och 
myndighet. Ett förhållningssätt som hon benämner som kall och översätter till 
medlevarskap. Här fungerar kall som en schablon som sammanför ett 
människorelaterat yrke med ett visst förhållningssätt eller syfte. Gemensamt för 
båda beskrivningarna av vad kallet innebär är dels det medvetna valet av yrke, 
dels uttrycks ett i någon bemärkelse förändrande och gränsöverskridande 
engagemang för människor. Samtidigt finns en ambivalens mellan kall och 
profession. Det uppfattas som ett spänningsfyllt förhållande, men kallet 
uppfattas inte negativt, snarare ”hämmande men nödvändigt”. 

3.1.2 Kall generellt överfört på arbete och sysslor 

Uppfattningen om att ha ett kall förekommer inte enbart som benämning på 
människovårdande yrken, utan överförs också på andra verksamheter och 
sammanhang. Här fungerar kallet som schablon och överförs från ett 
sammanhang till ett annat. Omtolkning sker inte i egentlig mening utan det nya 
består i att ordet överförs till ett nytt sammanhang. Ett visst drag i schablonen 
betonas, inte sällan ”det osjälviska” eventuellt också det underordande draget 
att stå till tjänst. Ett exempel på detta är ”den goda konsulten”, där kallet 
innebär ett förhållningssätt i utförandet av arbetet där en odelad 
uppmärksamhet på klienten sätts främst: 

Och framför allt så strävar en god konsult alltid efter verkliga och mätbara 
resultat i uppdragen, det vill säga att förändra klientens värld. Alltid till det 
bättre. En god konsult ser därför sitt arbete som ett kall. Och tar konsekvenserna 
av det. Han eller hon arbetar hårt och energiskt. Inget uppdrag är ointressant 

137 www.socialpolitik.com/gamlanummer/arkiv2001/002/s36_socialarbetare1.html
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eller okvalificerat. Oavsett storlek eller inriktning så ingår alla uppdrag, stora 
som små, i en större helhet: klientens verklighet. 138

Driftigheten, tjänstvilligheten och den extra energin, som återfinns i 
konsultexemplet kan uttryckas och betonas på fler sätt. I följande 
företagarexempel handlar kall mer om den egna drivkraften än den osjälviska 
relationen till andra människor. Den som har ett kall hämtar kraft ur sin ”inre 
idé”.

När allting går bra är det lätt att vara företagare. Drivkraft och envishet är det 
som gör att man går vidare även i motgång. Det gäller att tro på det man gör, att 
ständigt fortsätta med sitt företag. En präst har ett ”kall”, en boxare 
”kämpaanda” och en företagare ”drivkraft”. Det spelar ingen roll om man är 
ensam om att tro på sitt företag och sin idé. Är man tillräckligt envis har man 
stora möjligheter att klara även de värsta svårigheterna.139

Ett annat exempel på schablonanvändning är verksamhet som finns utanför det 
avlönade arbetet. Kallet blir ett sätt att betona draget av frivillighet, engagemang 
och ideellt arbete, men också tillhörighet. Flera exempel förkommer inom 
musik, som tidskrävande fritidsengagemang men också inom idrott. Då gäller 
det inte att utöva en sport utan främst om att tillhöra en klubb. Det som 
överförs i den här schablonen är det sociala sammanhanget som 
identitetsskapande, inte arbetsintensiteten. Så beskriver en kille sitt engagemang 
för sitt fotbollslag: 

Jag blev född till GAISare och ser GAIS inte bara som ett fotbollslag utan som 
en religion, ett kall man får i livet.140

Kallet överförs som schablon utan tolkning på många områden, både i arbetsliv 
och oavlönade åtaganden. Det förefaller inte vara en och samma schablon som 
överförs. I ett fall är det en osjälvisk inställning till arbetet som betonas, i ett 
annat fall är det den arbetande personen som betonas. Ibland är det relationen 
till en annan människa som tar en i anspråk, ibland betonas en inre drivkraft. 
Gemensamt är att det handlar om engagemang, men format med olika villkor 
för underordning, anpassning och egna initiativ. I denna mening som överförd 
schablon uppfattas ofta kallet stå i motsättning till profession.

138 www.arkitraven.se/manage.html 
139 www.smelink.se/startadriva/starta/sjalvtest/kontroll.htm
140 www.gais.se/sidan/jobbagaisse.html 
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3.1.3 Kall som sökande efter individens identitet 

Det finns också ett tredje slags exempel där ordet kall inte kan sägas fungera 
enkelt som schablon. I de flesta fallen handlar det om försök att finna ord för 
att beskriva sig själv. Både plats och livsuppgift berörs. Ordet kall prövas, men 
det finns en tvekan inför användningen. Med risk för att övertolka 
nedanstående text, menar jag att personen har en uppfattning om, att om man 
ska ha ett kall borde man känna sig mer säker och bestämd över den egna 
identiteten. Det handlar om att vara kallad, men tvekan ger utrymme för 
reflektion kring schablonen. Han föreslår ett värde – demokratin. Han trevar 
med tolkningen. Går det att tala om ett demokratiskt kall?

Jag heter Per. Jag är en käck kille på 21 jordsnurr. Jag tycker jättemycket om att 
läsa böcker. Och så gillar jag musik och filmer. Ibland skriver jag små texter. 
Jag drömmer om att bli journalist och att bevaka makten. Det handlar om att 
hjälpa människor att förstå verkligheten. Och om att bevara demokratin. Sådan 
är jag. Sådant är mitt kall. Förlåt, jag bara skojar. Jag vet inte vad jag ska skriva. 
Jag vet inte vem jag är.141

Så ett sista exempel, som kanske allra tydligast omtolkar schablonen för 
tillämpning på det egna livet. Det är två unga killar som gör ett bildreportage 
om sin egen hemort. De synliggör sin egen plats: 

Hej. Jag heter Jonas Markbäck och är både synsk och cynisk samhällsreporter. 
Jag vill ta tillbaka journalisten till den tid då han hade ett kall. En livsuppgift. 

– Det handlar om att ha ett budskap. Fattar´u! 

[Gör ett bildreportage om Kallinge (sic!) – där Jonas och hans kompis Christian 
bor och de avslutar reportaget med en deklaration.]

Jonas och Christian tar avstånd från all sorts journalistik där texten i sig är det 
viktiga. Det är fel. Det är alltid personen som är viktigast. Varför? För att 
återvända en känd fras. Det handlar om kärlek, om att synas, om att finnas till i 
ett kallt universum.142

I exemplet ryms en tolkning av journalistens uppgift som ett kall och en 
skillnad görs mellan journalistik med olika fokus – text eller personen som 
skildras. Dock är det inte tydligt om det är journalisten som person eller en av 
honom uppmärksammad person som är föremål för intresset. Kallet kan inte 
sägas fungera som en schablon som läggs på och tolkar livet. Kallet fungerar 

141 http://student.jmg.gu.se/jmgs0545/ommig.html 
142 www.angelfire.com/tx/Rubbersoulinspace/yonas.html 
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först som schablon, men övergår till en omtolkning i reflektionen kring 
människans uppgift, även om exemplet bara ger en påbörjad och fragmentarisk 
tolkning.

3.1.4 Vardagsspråkets schabloner 

Det första man kan konstatera som resultat från webbsökningen är att ordet 
kall faktiskt används. Det har ingen självklar koppling till kristen trostolkning, 
men förknippas med livssyn och värde. Det används profant, men med 
öppningar för att ”något mer” utöver den materiellt/praktiskt utförda sysslan är 
en viktig dimension i livet. Detta är intressant eftersom det ger en punkt för 
kommunikation mellan kristen och profan livstolkning. För det andra visar 
webbsökningen att ordet kall i vardagsspråket i hög grad används som en 
schablon, dock inte enbart. Exempel finns på att schablonen diskuteras och 
prövas omtolkande.  

Schablonerna är, som tidigare sagts, stelnade uttryck som formas i en situation. 
På ett sådant sätt formades kall i förståelsen av vissa kall-yrken. Detta kan kallas 
tidsbunden schablon. I kall-yrken sker en reproduktion av schablonen till samma 
yrke över en längre tidsperiod. Det ger å ena sidan en kontinuitet, å andra sidan 
skapas en tröghet och ett motstånd för förändringar. Schablonen uppfattas 
konserverande i någon bemärkelse, vilket antingen kan värderas som positivt 
bevarande eller som negativt statiskt. Kallet kan också överföras på ett annat 
sätt, från kallyrken till andra yrken eller sammanhang. Då fungerar ”kallyrket” 
som en schablon som överförs och läggs som tolkningsram för en ny situation. 
Detta kan kallas överförd schablon. Schablonen återupprepas på nya material eller 
tillämpas i nya sammanhang utan åtföljande kritisk reflektion, som diskuterar 
likheter och skillnader mellan schablonens ursprung och det nya sammanhang 
som tolkas med hjälp av den överförda schablonen. Något som värderas som 
föredömligt tillämpas i en ny situation. Det är alltid möjligt att göra, men utan 
den kritiska reflektionen riskerar det nya sammanhanget ställas under krav och 
förväntningar sprungna ur ett annat sammanhang. Detta menar jag är en 
särskild risk när det gäller synen på kvinnors kall, där kvinnors underordning 
ofta uppmärksammats som del i ”de klassiska kallyrkena”.143 Jag konstaterar 
också att kall i överförd bemärkelse inte används med en entydig innebörd. Min 
tolkning av detta är att kallet inte är en, men flera schabloner. I den tredje typen 
av exempel som rör ett sökande efter identitet kan man se ytterligare ett sätt att 

143 Se Arbetslivsinstitutets undersökning. Greiff, Mats. (2006) s. 111f. 
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använda ordet kall. Det används prövande och där påbörjas en omtolkning. 
Detta är ett användande av kallet som öppnad schablon.

Undersökningen uppmärksammar skillnader i hur man använder samma ord på 
olika sätt i vardagsspråket. Det innebär att det här finns risker för missförstånd, 
enbart relaterat till språkbruk. Ordet uppfattas inte som tolkande, utan som en 
benämning med ett visst bestämt innehåll. Kallet fungerar då som en etikett. En 
annan iakttagelse som görs genom undersökningen är att det generellt sett är 
fler män som oreserverat använder ordet kall i den här bemärkelsen, mer sällan 
kvinnor och då alltid problematiserat. Jag finner det anmärkningsvärt att ingen 
av de 965 webbsidorna berättar om en kvinna i sjukvården som benämner sitt 
arbete som kall.144 Detta kan delvis förklaras av att färre kvinnor än män lägger 
ut material på webben, frågan är dock om det är enda skäl till obalansen i 
materialet.145 Även om kvinnor som är sjuksköterskor själva inte skriver om sitt 
yrke som kall, finns det aktuell forskning om sjuksköterskeyrket och kall.146 När 
ordet kall används av kvinnor om sig själva sker det ofta problematiserande och 
avvaktande. Socialarbetaren är ett typiskt exempel på en kvinna som förhåller 
sig distanserat och något negativ till ordet kall.  

Denna iakttagelse anknyter till sambandet mellan trosschabloner och 
genusschabloner. Jag menar att detta gäller människans kall och kallelse i allra 
högsta grad. Det talas inte sällan om kall som mannens/kvinnans kall respektive 
manligt/kvinnligt kall. Det är därför rimligt att anta att kallelse är en 
genderiserad schablon. Detta ställer frågor om det önskvärda i att överföra 
begreppet utan tolkning, eftersom det som genderiserad schablon 
vidareförmedlar föreställningar om kvinnors underordning. Samtidigt står 
iakttagelsen av kvinnors ambivalenta hållningar i spänning till de i inledningen 
refererade tidningsartiklarna om kvinnor som använder orden kall/kallelse på 
ett positivt och kraftfullt sätt. Det väcker frågan om det är möjligt för kvinnor 
att på ett nytt sätt återta kallelse som en positivt laddad beskrivning av livet?  

I webbundersökningen finns exempel på att schablonen är möjlig att öppna. 
Det har också konstaterats att schablonen är genderiserad och fungerar 

144 Däremot dök några sådana sidor upp i sökningen 27 april 2005, vilket kan tyda på att ordet åter 
används så. Däremot är det fortfarande inte oproblematiskt. I Dagens Nyheter 23 november 2004, 
avvisar en sjuksköterskestudent bestämt att hon eller någon av hennes kamrater uppfattar 
sjuksköterskearbetet som ett kall. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=531&a=346818. 
145 Jag har sökt på hemsidor och inte på bloggar, som fungerar mer som tankedagböcker. Det är 
möjligt att det skulle ge andra utfall vad gäller kall och kön. 
146 Andersson, Åsa. (2002); Greiff, Mats. (2006). 
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regenderiserande om inte omtolkning sker. Tre olika användningssätt av ordet 
kall har presenterats: tidsbunden schablon, överförd schablon och öppnad 
schablon. Min forskning relaterar främst till denna tredje typ, möjligheten att 
öppna schablonen. I en teologisk tolkning sker öppnandet inte lika trevande, 
utan genom analys och tydliggörande av schabloner, och i kritisk diskussion av 
dess element. Jag menar att en omtolkning på så sätt kan göras mer medvetet 
och systematiskt. För att öppna schablonen är det först nödvändigt att 
identifiera genderiserade kallelseschabloner. 

3.2 Kallelse och vardagsliv 

Kallelse används alltså i vardagsspråket. En som tydligt talade om kallelse i 
vardagslivet var Martin Luther. Kallelsetanken är central i luthersk teologi. Jag 
avser här beskriva kallelsebegreppets utveckling från reformationen och framåt 
med särskild uppmärksamhet på begreppets genderisering. 

3.2.1 Martin Luther och kallelse 

Martin Luther gav ingen sammanfattad framställning av en kallelselära, men 
hade en tydlig tanke om människans kallelse, som senare utvecklats och 
systematiserats.147 Just frånvaron av en explicit kallelselära möjliggör en 
mångtydig tolkning i protestantisk kallelseteologi. Luther använder själv ordet 
kallelse på tre sätt. För det första för uppmaningen genom förkunnelsen av 
evangeliet att omvända sig till Guds rike dvs. en människa kallas att bli en 
troende kristen. I den meningen är alla kallade att vara ”Guds barn” genom 
dopet och kan lita till gudsrelationen som en gåva. För det andra talar Luther 
om kallelse som en uppmaning till vissa människor att bli präst. För det tredje 
avses en uppmaning att på ett riktigt sätt fullgöra sin yttre sysselsättning eller 
ställning i samhället. I de två första fallen, benämner Luther uppmaningarna 
med latinets vocatio, medan han i det tredje fallet översätter och använder det 
tyska Beruf. Luther avvisar inte de två första genom att tillägga en tredje utan 
utvidgar det religiösa klosterlivets benämning på sysslor till att gälla alla 
människors yrke och sysslor. Istället för att tala om yrken med de profana 
uttrycken Amt och Stand, talar Luther om Beruf. Denna kallelse är att vara sin 
nästa till tjänst. De tre olika innebörderna av kallelse kan uppfattas som tre 
sammanhang, där Guds kallelse utgör en grundläggande del av en teologisk 
människosyn och där människan och hennes sysslor hänger nära samman. 
Handlingen i tro är ett svar på ett tilltal. Arbete definieras inte uttryckligen av 

147 Grenholm, Carl-Henric. (1988) s. 166.  
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Luther, men Carl-Henric Grenholm konstaterar att Luther använder begreppet 
i vidare mening än idag. Det omfattar allt det vi gör för att gagna andra 
människor och den strikta uppdelningen mellan hemarbete och annat arbete, 
som ofta görs idag, är inte aktuell i ett agrart samhälle. Så är inte heller 
uppdelningen arbete och fritid. Lönearbete var också ovanligt, snarare utbyttes 
tjänster i olika former.148 Person och yrke sågs inte tydligt isär.

Arbetet som kallelse hör till den första trosartikeln, dvs. det som rör Guds 
skapande, nyskapande och upprätthållande arbete. I och med detta innebär 
kallelsen för det första att människan genom sitt arbete är Guds medarbetare i 
en pågående skapelse. För det andra är arbetets syfte att tjäna medmänniskan. 
Ändamålet är inte att tjänsten riktar sig till Gud som mottagare. För det tredje 
är arbetet som kallelse ett lidande i Kristi efterföljd.149 Det finns också arbeten 
som inte är kallelser. De är inte i rätt stånd, vilket innebär att människan är 
ställd fel i förhållande till Gud och sin medmänniska. Dessa sysselsättningar är 
inte del i Guds pågående skapelse och inte till för medmänniskan. Luther menar 
att detta rör påven, biskopen och munken; rövaren, ockraren och den 
prostituerade, alla dessa sedda i sin samtid. Påven, biskopen och munken 
avvisas, eftersom dessa positioner och uppgifter, så som de förstods i Luthers 
samtid, inte byggde på läran om rättfärdiggörelse genom tro. De är inte 
grundade i en syn på relationen mellan Gud och människa, där relationen 
bygger på Guds löfte och nåd, och människan inte kan göra vare sig till eller 
från. Luther menar att istället för att människan ska sträva efter att upprätthålla 
en rätt relation till Gud, ska hon ägna all sin kraft åt sin medmänniska. 
Långivaren eller ockraren avvisas eftersom han tjänar pengar utan egen 
ansträngning och utan hänsyn eller kärlek till andra människor.150

Två grundläggande teologiska läror kan lyftas fram för att förstå Luthers 
kallelsetanke. Den ena är läran om goda gärningar och den andra är 
tvåregementsläran. Läran om goda gärningar relaterar till och avgränsas av 
Luthers lära om rättfärdiggörelse genom tro. Luther menar att det inte är 
möjligt för en människa att göra sig förtjänt av salighet inför Gud genom vissa 
specifika goda gärningar. Detta låg också till grund för en kritik av klostrens 
verksamhet. Goda gärningar görs för medmänniskans skull. Goda gärningar är 
inte heller särskilt religiöst utformade, utan de är handlingar som man utför i sin 
vardag, menade Luther. När dessa utförs är de ett uttryck för tro och Guds 

148 Grenholm, Carl-Henric. (1988) s. 151. 
149 Grenholm, Carl-Henric. (1988) s. 167. 
150 Grenholm, Carl-Henric. (1988) s. 173. 
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närvaro, och Luther menade att vi stärks och uppmuntras i vår tro när goda 
gärningar utförs.151 För att avgöra vilka gärningar som är goda, menar Luther 
att de ska vara i överensstämmelse med Guds bud. De tre första anger vad det 
innebär att älska Gud över allting, vilket har med människans tro att göra. Att 
fullgöra sin kallelse är att tjäna sin nästa med vägledning av de sju bud som står 
på dekalogens andra tavla. Det åligger alla kristna människor i alla uppgifter. 
Luther framhäver tre punkter i tolkningen av de tio buden. För det första 
menar han att de anger vilka karaktärsegenskaper hos människan som är goda 
och vad som betraktas som laster. För det andra framhåller han att tron på 
Kristus är den främsta goda gärningen och för det tredje menar han att det 
fjärde budet har prioritet framför de andra sex, på den andra tavlan. Detta 
innebär att uppmaningen att hedra vår far och mor, normerar vad det innebär 
att följa buden. I katekesen utsträcker Luther detta till att gälla lydnad av alla 
ens överordnade.152 Det leder både till en familjenormativitet, och en bekräftad 
patriarkal maktordning i Luthers tolkning av buden. 

Martin Luther argumenterar för att det är möjligt att leva ett heligt liv även 
utanför klostermurarna. Hans ståndpunkt är en konsekvens av hans lära om 
rättfärdiggörelse genom tro samt läran om goda gärningar. Bakom kritiken mot 
klostren ligger hans syn på att arbetet är del i den goda skapelsen. Redan i 
skapelsen, före syndafallet gavs människan uppgiften att vara en förvaltare och 
bruka och bevara jorden. Arbetet som sådant är inte en följd av synd, men 
mödan som arbetet är förenat med är en följd av synd.153 Tidigare hade 
kallelsen att leva ett heligt liv uppfattats som en uppmaning att dra sig undan 
världen, arbete och äktenskap. Man sökte en högre livsform skild från allt som 
man menade hindrade sökandet efter Gud och ett sant liv.154 Kallelsetanken är 
en kritik mot ett avgränsande sätt att betrakta Guds skapade värld och 
människans uppgift, där arbete ställs i motsättning till Guds skapande verk. Det 
är också en kritik mot en negativ värdering av människans arbete, och som följd 
en nedvärdering av människan själv. De yttre livsomständigheterna utgör inte 
ett hinder för kallelse. Luther hävdar att det är tvärtom. Det dagliga livet med 
dess glädjeämnen och umbäranden är det som Gud har givit och det är där de 
heliga uppgifterna utförs.

151 Grenholm, Carl-Henric. (1988) s. 154f. 
152 Grenholm, Carl-Henric. (1988) s. 155f. 
153 Grenholm, Carl-Henric. (1988) s. 170. 
154 Grenholm, Carl-Henric. (1988) s. 152. 
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Kallelseläran kan också förstås mot bakgrund av Luthers tvåregementslära. 
Denna innebär en tanke om att Gud kämpar mot det onda i tillvaron på två 
sätt, dels genom det andliga regementet, där Gud verkar genom Ordet och 
meddelar de gåvor som hör till människans frälsning. Dels kämpar Gud genom 
det världsliga regementet, där Gud verkar genom svärdet, överheten och den 
världsliga ordningen och på så vis upprätthåller Gud den yttre ordningen i 
samhället.155 Denna samhällssyn har kritiserats, som en faktor som riskerar att 
understödja orättvisa samhällen och naiv tilltro till rådande samhällordningars 
godhet. I sin samtid stod Luther i konflikt med de bönder som gjorde uppror 
1524-25 och eftersträvade sociala och ekonomiska förändringar utifrån 
bergspredikans moral.156 Luther skiljer mellan individualetik och socialetik 
påpekar Carl-Henric Grenholm.  

Luther uttrycker detta så att det föreligger en skillnad mellan mina förpliktelser 
som ”person”, dvs. när jag som individ förhåller mig till en annan individ, och 
mina förpliktelser som ”ämbete”, dvs. när jag fullgör en social roll som är av 
betydelse för hela samhället.157

De två olika normsystem som Grenholm identifierar innebär att personen är 
ställd under Bergspredikans ord att göra gott mot alla och för egen del att lida 
orätt. I ämbetet gäller däremot en konsekvensetik. Plikten gäller att utföra den 
handling som medför minst dåliga konsekvenser för medmänniskorna och det 
kan vara rätt att då bruka våldsmedel.158 Carl-Henric Grenholm konstaterar: 

Så finner vi att kallelseläran hos Luther är förenad med ett godtagande av den 
patriarkaliska över- och underordning som rådde i det feodala samhället. Syftet 
med arbetet är att fullgöra budet om nästankärlek [---] och detta gör man framför 
allt genom att handla enligt det fjärde budet i dekalogen.159

I tre avseenden underordnas människan. För det första uppmanas människan 
att i lydnad finna sig i sin situation i arbetet. För det andra avvisas tanken på 
karriär. För det tredje innebär Luthers försynstro att Gud på förhand bestämt 
människans plats och uppgift i samhället. Allt sammantaget förstärker 
uppmaningen till den enskilde att förbli i den sociala position hon har. 
Visserligen driver Gustaf Wingren en mer dynamisk tolkning av luthersk 

155 Grenholm, Carl-Henric. (1988) s. 159. 
156 Grenholm, Carl-Henric. (1988) s. 165. 
157 Grenholm, Carl-Henric. (1988) s. 163. 
158 Grenholm, Carl-Henric. (1988) s. 163. 
159 Grenholm, Carl-Henric. (1988) s. 176. 
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kallelselära, men Grenholm menar att hos Luther är det feodala samhället 
okritiskt accepterat.160

Kanske var det så att Luther hade svårt att fullt ut leva sig in i rollen som 
underordnad, eftersom han i huvudsak som man, präst, professor och gift 
sällan stod i en sådan roll. Kanske var det så att han hade en stark tillit till 
individens möjlighet att förändras genom att göra gott och att detta även gällde 
överheten, vars agerande kunde medföra gott till många människor eftersom de 
har makt att föra ut detta i sina ämbeten. Visserligen kan det principiellt finnas 
en moralisk poäng i att förlägga kravet på förändring av icke-rättfärdiga 
ordningar på överheten och inte göra det enbart till den underordnandes ansvar 
att protestera och påtala orättvisor. Men i det enskilda fallet är det en outhärdlig 
situation att inte understödjas av sin tro i att påtala och förändra orättvisa 
förhållanden utan åläggas att lida, i en väntan på en godare överhet. Vare sig 
denna orättvisa gäller förhållandet furste och undersåte, bonde och dräng, man 
eller hustru, förälder och barn. Det är en situation där människan ställs maktlös. 
Något som av trosläran bekräftas vara som det ska. Den utsatta människan blir 
i en sådan lära utlämnad åt överhetens förmåga att se och leva sig in i, en för 
dem främmande position, samt deras vilja att förändra orättvisan. 

Kallelsens främsta syfte är, mende Luther, att genom arbetet uppehålla och 
förvalta det skapade och ses som ett uppdrag till människan givet före 
syndafallet. Det är därför, menar jag, rimligt att tolka kallelsetanken som ett 
heliggörande av vardagen och inte som en profanering av ett mera snävt 
kallelsebegrepp. Luthers tolkning skapar ett tankeutrymme där det heliga inte 
nödvändigtvis måste eller ens kan rymmas inom den religiösa institutionen. 
Luthers tanke om kallelsen var en omtolkning av en tidigare kallelseschablon. 
Tidigare hade handlingar i tro varit förknippade med en position av frihet från 
ansvar, egendom, sexualitet samlade i tanken om klosterlivet i avskildhet. De 
människor som levde ett liv under sådana villkor, levde ofta i en hierarkisk och 
inrutad ordning. Och de människor som levde utanför deras ordning hade att 
förlita sig till den livstolkning som förmedlades av dessa sär-skilda människor. 
Luther menade, tvärt emot detta, att det vardagliga livets ansvar med dess 
begränsningar genom över- och underordning, ägande och sexuella relationer 
just är kallelsens plats. I vardagens ofrånkomliga begränsning ska handlingar 
och uppgifter i tro utföras. Det är en utmaning av tanken om frihet från det 
materiella som ett idealiskt förhållande för relationen till Gud. Tillgångar är inte 

160 Grenholm, Carl-Henric. (1988) s. 177. 
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nödvändigtvis ett hinder. De materiella förutsättningarna är medel med vilka en 
människa kan ta ansvar och ha inflytande över sitt och andras liv. Den 
utmaning som Luther riktar till varje människa (både man och kvinna, hög och 
låg, om än under olika villkor) innebär en vidgning av begreppet kallelse. Det är 
en omtolkning och uppvärdering av den enskildas ansvar i relation till andra 
människor, där den enskilda människan inte träder in i vissa uppgifter eller utför 
vissa handlingar, utan har att genom tolkning relatera sitt vardagliga liv till det 
heliga. Luther understryker att till kallelsetanken hör en definiering av att alla 
sysslor som gagnar medmänniskan kan vara kallelser. Gustaf Wingren fångar 
detta i uttrycket:

Allt som bringar mig i relation till andra människor, som gör mina handlingar 
till händelser i andras liv, rymmer en kallelse.161

I sin tid är kallelsetanken en radikal och konstruktiv omtolkning av vad som är 
kallelsens plats och teologiskt har den fortfarande kraft. Den utmanar en 
patriarkal hierarkisk tolkning av kyrka och tro och ger utrymme för varje 
människas ansvarighet. Men vad innebär detta i relation till kvinnors liv, 
eftersom Luther samtidigt förespråkar en familjenormerad och patriarkal 
samhällssyn? Med vår tids perspektiv, där individens ansvarstagande genom en 
medvetenhet om rättigheter och skyldigheter som utgångspunkt, förefaller den 
vara och är mindre progressiv. Samtidigt belyser kallelsetanken svårigheten att 
förena individualetik med socialetik. Luther underströk att kravet på förändring 
bör läggas på överheten dvs. dem som har makt. I relation till demokratiska 
samhällsstrukturer, förändras frågeställningarna. Vår tids formuleringar av 
problemet blir annorlunda än reformationstidens, eftersom maktstrukturerna är 
andra. Vi kan ställa frågan om hur man kan stärka ett gemensamt 
ansvarstagande, när det sociala ansvaret idag står i spänning till en ökad 
betoning av valfrihet och ansvar förlagt till individen. Luthers tanke kan belysa 
vår tids frågor genom att ge en historisk bakgrund och på det viset skapa en 
förståelse för samhällsutvecklingen, men knappast erbjuda lösningar. Synen på 
makt behöver omtolkas liksom synen på kön. 

3.2.2 Martin Luther och synen på kvinnor 

Martin Luther lyfte fram äktenskapet som den föredömliga och skapelsegivna 
livsformen och moderskapet som den ideala schablonen för kvinnors liv. 
Utifrån äktenskapet och familjen skulle människors kallelse levas till nytta för 

161 Wingren, Gustaf. (1970) s. 76. 
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medmänniskan. Detta skapade olika förutsättningar för män och kvinnor, 
eftersom den lutherska tvåregementsläran delade upp samhället i kyrka, stat och 
hushåll. Kvinnorna var hänvisade till hushållet, medan de övriga 
ansvarsområdena var männens område. Detta handlade inte enbart om en 
ansvarsdelning motiverad från skapelseberättelsen i 1 Mosebok 2 om mannens 
och kvinnans livsvillkor utanför paradiset, utan också om Luthers uppfattning 
om kvinnors bristande intellekt och oförmåga att se de stora perspektiven. 
Hushållet kunde hon sköta utmärkt, men inte hushållningen. Detta uttrycker en 
syn att kvinnorna kunde utföra sysslorna, men att de inte hade förmåga till en 
överblick och planering av dessa. Kvinnans möjlighet att påverka offentligheten 
var avhängig av maka-, moders- och husmoderskallet. Genom sin man och sina 
söner kunde hon utöva ett visst inflytande. Endast i rollen som språkrör eller 
bärare av ett angeläget budskap, kunde en kvinna framträda i offentliga 
sammanhang. Exempel fanns på sådana kvinnor i bibeltexter, men detta var 
betraktat som undantag och förbehållet några få.162 Reformationen innebar för 
kvinnor att den begränsade möjligheten till utbildning och ett från mannen 
förhållandevis självständigt liv som klostren erbjudit, inte längre fanns som 
alternativ livsform. Det kom också att innebära att kvinnor utestängdes från 
teologiskt arbete och utbildning. 

Maria Södling har beskrivit tvåregementslärans relation till kön. Människan får 
livets och frälsningens gåva från Gud och inför Gud och i frälsningssaken är 
män och kvinnor lika. Att Luther rekommenderade skolgång för flickor ska 
förstås utifrån detta sammanhang, understryker Södling. Även flickor behövde 
kunna läsa bibel och katekes för att nås av Guds ord. Människan står också i 
relation till sina medmänniskor och här råder enligt Luther en annan ordning 
där män och kvinnor är olika och har skilda uppgifter. Eftersom mannens 
intellekt enligt Luther var överlägset mannens styr han, medan kvinnan föder 
barnen och underordnar sig mannen. Världen delas också in i tre stånd där varje 
människa hade sin skapelsegivna plats. I det andliga var man präst/lärare eller 
lyssnare, i det politiska var man överhet eller undersåte och i hushållet var man 
husfar, husmor, tjänare, förälder, barn, make eller hustru.163 Katekesen bistod 
med en systematisering och bibelord för hur ordning och samvaro i respektive 
stånd skulle gå till, vilket kallades hustavlan. Södling kommenterar detta med en 
källkritisk anmärkning att hustavlan ger uttryck för hur man ansåg att livet 
borde gestaltas, däremot innebär det inte att människor faktiskt levde så.164

162 Hammar, Inger. (2001) s. 116-120. 
163 Södling, Maria. (2002) s. 64. 
164 Södling, Maria. (2002) s. 65. 



66

Luthers syn på könen är en androcentrisk tolkning av könens olika förmåga, 
dvs. en generell värdering av mannens förmåga som mer överlägsen kvinnans. 
Det anses därför lämpligt att mannen överordnas kvinnan i beslut och ansvar, 
dels i familjen, dels politiskt och andligt. Den androcentriska värderingen 
förstärker och understödjer därmed en patriarkal tolkning av livet i världen. 
Dock gäller detta förhållande inte inför Gud eftersom människans förmåga där 
inte spelar någon avgörande roll i läran om rättfärdiggörelsen genom tro. I 
denna relation, ställd inför Gud, är män och kvinnor lika, menade Luther. 
Luthersk människosyn är alltså inte entydigt androcentrisk och patriarkal. I 
uppmärksamhet på könens inbördes relation råder det en spänning mellan 
Luthers syn på människan, teologiskt och hans syn på människan etiskt och 
socialt.

I relation till det omgivande samhället uppfattas människan vara bunden till 
icke-jämlika relationer. Det kan diskuteras i vilket hänseende Luther gör skillnad 
mellan de två livsområdena, samt på vilket sätt han ser dem relaterade till 
varandra. Tolkningarna av tvåregementsläran har varit flera i protestantisk 
teologi. Om beskrivningen av båda livsområdena är normerande definitioner av 
människans situation, ger detta en spänningsfylld beskrivning av människan 
som både jämlik och inte. Om beskrivningen av människan inför Gud genom 
rättfärdiggörelseläran uppfattas normerande för beskrivningen av människan i 
världen, och tvåregementsläran uppfattas som ett tidsbundet konstaterande av 
den egna samtiden, kan detta utgöra ett emancipatoriskt incitament för 
jämställda relationer. Den rimliga tolkning av vad Luther menade är snarast den 
första, eftersom han ofta beskrev människans liv som en brottning och kamp. 
Däremot är det möjligt att, i en kritik av det androcentriska och patriarkala 
draget av Luthers teologi, nyttja utrymmet i den senare tolkningen av Luthers 
teologi.

Luther reflekterar över könens olika roller i förhållande till varandra bunden till 
sin tid och livssituation. Ett intressant exempel på Luthers kvinnosyn på det 
konkret privata planet, presenteras av Pernilla Parenmalm. Detta exempel 
avviker något från den androcentriska position som tidigare lyfts fram. Hon 
pekar på att Martin Luther förordnar sin hustru Käthe, som enda arvtagare och 
förvaltare av sina barns affärer, vilket i sin tid inte var vanligt. Kvinnor erkändes 
inte som arvtagare eller som förmyndare. Ett skäl som Luther angav var att hon 
burit och ammat barnen, och därmed skulle agera förmånligt för dem, till 
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skillnad från hur många utomstående förmyndare agerade.165 Detta kan 
uppfattas som ett exempel på en handling som bryter mot rådande 
könsordning. Det kan också uppfattas som ett uttryck för att Luther gärna 
ordnade saker på ”sitt eget sätt” hellre än att han följde lagar.  

Föräldraskapet ges av Luther kallelsestatus och kvinnans aktiva kallelsegärning, 
underordnad mannen, förlades till hemmet.166 Utanför hemmet, i samhället och 
kyrkan, skulle kvinnan utöva sitt inflytande via mannen. Upphöjningen av den 
gifta kvinnans moderskap till kall innebär att den vanligaste kvinnouppgiften får 
religiös status.167 Men kvinnors möjlighet till alternativt liv i klostren stängs.168

Detta innebär att sysslor som kvinnor ofta gör uppvärderas i förhållande till 
tidigare, å andra sidan begränsas ”kvinnors sysslor” till att vara specifika och 
skilda från mannens. Det är vanskligt att upphöja det vanliga till norm. Likväl är 
detta tillsammans med öppenheten för flickors skolgång faktorer som ger 
öppningar för omtolkning av kallelseschabloner i luthersk tradition. Dock är 
Luthers syn på kvinnan och hennes förmåga och uppgifter i hög grad 
androcentrisk och det får konsekvenser för tolkningen av mäns och kvinnors 
kallelse i konkret liv. Omvärderingen av moderskap till att gälla den gifta 
kvinnans moderskap är också något annat än moderskapet som symboliseras av 
jungfru Maria.169 Hos Luther betonas moderskap inordnat i den patriarkala 
familjen. Kvinnan underordnas mannen. Moderns beroende av mannen och 
hans kall och försörjning, gör att mannens kallelse får en mer framträdande roll. 
Kvinnans kall problematiseras inte utan är självklart. På det viset kan man 
hävda att moderskapet är en stelnad kallelseschablon från denna tid. 

I tolkningstraditionen efter Luther har samhällssynen ofta haft en normerande 
funktion för synen på mannen och kvinnan och deras inbördes förhållande, där 
mannen överordnas kvinnan.170 När Maria Södling uppmärksammar att även 
om det lutherskt präglade samhället höll den s.k. hustavlan som normerande 
tolkningsram för sin omvärld, är det ändå en öppen fråga hur människor 

165 Parenmalm, Pernilla. (2002) s. 50. Parenmalm  uppmärksammar skillnaden mellan det som var 
emancipatoriskt då, och vad vi idag uppfattar frigörande i förhållandena mellan könen. I detta 
sammanhang sätter hon in diskussionen om reformationens kvinnosyn, om den ska anses var ett 
steg framåt eller bakåt. Parenmalm, Pernilla. (2002) s. 56-58. 
166 Hammar, Inger. (1999) s. 24. 
167 Moderskapet var redan högt värderat genom jungfru Marias moderskap, men det är en 
upphöjning av ett specifikt moderskap. 
168 I hur hög utsträckning valet att gå i kloster var ett val för kvinnan kan diskuteras. 
169 Grenholm, Cristina. (2005) s. 66-72. 
170 Pernilla Parenmalm påpekar vikten av det fjärde budet som övergripande tolkning för 
samhällsordningen. Denna reglerar både över- och underordnades rättigheter och skyldigheter, med 
en betoning på den överordnades skyldighet vad gäller ”den kristna fostran” som ska ges både 
pojkar och flickor. Parenmalm, Pernilla. (2002) s. 53.  
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faktiskt levde, pekar hon på spänningen mellan schabloner om liv och faktiskt 
liv. Detta ger ett tolkningsutrymme, där historien inte uppfattas vara 
normerande för hur människors bör leva, men kan förmedla kunskap och 
erfarenhet om hur människor har levt. Flera historiska källor låter förstå att 
kvinnans rörelsefrihet var större än den föreskrivna. I det förindustriella 
samhället behövdes många arbetande händer. 1600- och 1700-talen var också 
krigens, och därmed de frånvarande männens, århundraden. Kvinnor övertog 
ansvar för större eller mindre hushåll, skötte lantbruk och handel, skog och 
underhåll.171 Vi ska återkomma till tolkningsutrymmet mellan historisk situation 
och teologiska tolkningar i en närmare analys av debatten om kvinnans kall 
under 1800-talet. 

3.2.3 Ett lutherskt kallelsebegrepp 

Den spänning som fanns mellan ett överordnat sakralt institutionaliserat liv och 
ett underordnat vardagligt liv, möttes av Luther med en omtolkning av vad som 
kunde betraktas vara kallelse. Genom en omtolkning, öppnar han ett utrymme 
för en förståelse av att handlingar i tro omfattar även vardagligt livs ansvar och 
göromål. Jag menar att det är rimligt att tolka denna kallelselära som en 
konsekvens av Luthers gudsuppfattning och förståelse av människans 
rättfärdiggörelse genom tro. Luthers tolkning av kallelsebegreppet utmanar 
förståelsen av vad som är en handling i tro genom att förlägga relationen mellan 
Gud och människor till den enskilda människan. Därmed ges inte den kyrkliga 
eller religiösa inramningen samma överordnande och normerande betydelse. 
Den får en funktion som lägger vikten vid tolkningen av bibelordet och 
sakramentsförvaltningen. Luthers kallelsetanke utmanar, genom betoningen av 
vardagens begränsade liv, också tanken om frihet från det materiella som ett 
idealiskt förhållande för relationen till Gud. Istället värderas vardagslivet som 
det normala för ett liv i kallelse. Vardagslivet är det liv som ska tydas i tro. Det 
nyskapande ligger alltså dels i en strukturell fördjupning, där den enskilda 
människan görs ansvarig i sina uppgifter, dels i en omtolkning av vad som utgör 
kallelsens plats. Konsekvensen av en sådan tolkning är att både individen och 
hennes arbete tillmäts ett högre värde i Luthers tänkande.  

Konsekvenserna och tillämpningen av kallelsebegreppet i det vardagliga livet 
fick olika följder för män och kvinnor. Näst intill alla arbeten kan uppfattas som 
kallelser, utom sådant som inte gagnar medmänniskan eller hindrar evangeliet. 
Det sker en uppvärdering av kroppens arbete och de dagliga omsorgerna. Mitt i 

171 Södling, Maria. (2002) s. 65. 
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skärningspunkten står frågan om kvinnans kallelse, där den gifta kvinnans 
moderskap ställs som ett högre ideal än jungfrun och nunnan. Denna spänning 
som upphöjer en kallelse över andra, ett omvänt förhållande mot tidigare 
värdering, skapar en ny situation för kvinnor. Å ena sidan begränsas deras 
”livsvalsmöjligheter”. Å andra sidan framställs en av de vanligaste situationerna 
för en kvinna, detta att vara mor, som en god och önskvärd syssla. Tolkningen 
av den dåtida situationen är en sak. Den starka kopplingen till 
skapelseberättelsen utgör för ett genusmedvetet kallelsebegrepp ett hinder för 
en mer jämlik tolkning av genusrelationen. Arbetsfördelningen mellan man och 
kvinna uttrycks där som gudomligt bestämd och därmed god. Denna 
uppfattades som normerande samhällsordning i den lutherska teologin och som 
norm inte önskvärd att ifrågasätta eller förändra. En grundläggande del att 
kritiskt analysera är hur kvinnors olika livsval spelats ut mot varandra. Det är 
också viktigt att analysera hur den gifta kvinnans moderskap å ena sidan lyfts 
fram framför de andra kvinnouppgifterna, å andra sidan begränsas det av 
androcentrisk värdering och patriarkal struktur.

3.3 Kallelse och kvinnors liv 

3.3.1 Schablonisering 

Under 1600-talet kom kallelse att identifieras med upphöjdhet, status och 
ämbeten. Kungens ämbete och kallelse var det högsta. Det handlade främst om 
mannens kallelse och hög rang. Om kvinnor och kvinnans kallelse finns det 
mindre skrivet. På 1600-talet är det nära kopplat till födande och moderskap i 
en instruktion till barnmorskor om hur de skulle förhålla sig vid en nödsituation 
och nöddop. Kvinnan utövar sin rätta kallelse i barnafödandet. Under 1600- 
och 1700-talen har kvinnan plikter gentemot barn och står underordnad 
mannen. Tolkningen av kallelse är nära förknippad med skapelseordningen där 
mannen brukar jord och kvinnan föder barn, de livsvillkor som ställs upp efter 
syndafallet enligt 1 Mosebok kapitel 3. Den tidigare mer öppna tolkningen av 
kallelsen har övergått i en stelnande fas genom lärokonstituering. Kallelse blir 
en genderiserad schablon, där mannens kallelse generellt förknippas med makt 
och kvinnans med moderskap.  

Alternativa tolkningar av kvinnans kallelse finns under 1700-talet i 
väckelserörelser som herrnhutare och gråkoltarna som var radikalpietister. Här 
var kvinnor relativt jämbördiga männen och kunde ha framträdande roller som 
förkunnare. Bland gråkoltarna prioriterades det religiösa livet framför moders- 
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och hustrurollerna. Detta kan ses som en omgenderisering av 
kallelseschablonen.172

Samhällsförändringar och nya tankeströmningar skulle under 1800-talet ge 
anledning till ny definition och omtolkning av kvinnans kallelse. Historikern 
Inger Hammar menar att den sociala debatt som uppstod om kvinnans uppgift, 
hade sitt ursprung i de stora förändringar som skedde i det svenska samhället 
under 1800-talet. Industrialiseringen utmanade storhushållens ställning som 
plats för försörjningen. Till följd av detta skedde en individualisering av 
försörjningsansvaret. Den enskilde fick ett större ansvar för sin egen 
försörjning, vilket gjorde att den egna förmågan blev mer avgörande än tidigare. 
De många krigen innebar ekonomiska förluster. Det kostade att försörja en 
stridande armé och Sverige tvingades i freden att avstå en stor del av landet.173

Efter en längre period av krig, var antalet stupade män ett skäl till att 
invånarantalet var i obalans mellan könen. Kvinnorna var betydligt fler än 
männen, vilket innebar att äktenskap inte var möjligt för alla kvinnor. Detta var 
en försörjningsfråga likaväl som en samlevnadsfråga. Inger Hammar pekar på 
den ideologiska förvirring och det ekonomiska bryderi som i denna situation 
uppstår bland samhällsföreträdarna när en mängd kvinnor fick 
försörjningsproblem. Den reformverksamhet som tog fart utmanade det 
samtida teologiska och samhällsideologiskt androcentriska tankemönstret där 
relationen mellan kvinna och man var skapelsegiven. Mannen behövde kvinnan 
och detta var gott. Kvinnan skulle vara underordnad en man och moderskapet 
var kvinnans högsta kallelse. Samhällssituationen av nöd och förändring, 
tillsammans med liberala strömningar som förespråkade att även kvinnan skulle 
tillerkännas individstatus, samt att ett antal teologer förespråkade att bibeln likt 
annan litteratur skulle granskas och tolkas historiskt-kritiskt, gav utrymme för 
den tidiga kvinnorörelsen.174 Synen på kvinnans kall utmanades av 
omtolkningar. Moderskap som begrepp vidgades så att det sträcktes utöver 
familjens gräns, där uppgifter i samhället kunde skötas även av den ogifta 
kvinnan. Detta är en omgenderisering av kallelseschablonen. 

3.3.2 Kvinnors emancipation och kallelse 

Under 1800-talet aktualiseras frågan och talet om manlig respektive kvinnlig 
kallelse på ett annat sätt än tidigare. Genusteoretiskt kan förändringen definieras 
som en förändring av begreppet från att huvudsakligen ha uppfattas som en 

172 Andersson, Åsa. (2002) s. 52-56. 
173 1809 förlorades Finland till Ryssland. 
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patriarkal samhällstolkande schablon, till att alltmer användas för individuell 
livstolkning. Därmed övergår den till en i hög grad androcentrisk schablon, som 
finns i flera varianter. Under omtolkningsprocessen ges möjlighet till en 
kallelsereflektion som uttryckligen syftar till kvinnors frigörelse och ett 
tillvaratagande av kvinnors kraft utanför hemmet. 

3.3.2.1 Kvinnan som samhällsmedborgare 

Fredrika Bremer var den som tidigast argumenterade mot lutherska genus- och 
kallelseschabloner och den lutherska samhällsordningen.175 Hon var övertygad 
om att i kristendomen fanns källan till all frigörelse, men genom århundradena 
hade dess frigörande budskap undertryckts genom en androcentrisk tolkning av 
bibelns skapelseberättelse. Bremers anspråk på jämlikhet mellan kvinnor och 
män kom ur en kristen världsbild och hon menade att friheten, som funnits 
sedan skapelsen, fram tills nu hade dolts för tidigare generationer. Genom den 
pågående utvecklingen hade mänskligheten fått en ökad medvetenhet om att 
frihet och medborgarskap var till för alla. Genom kvinnors individuella 
egenskaper skulle samhället genomsyras av en känsla för det heliga, för det 
sköna, för det moderliga och det vårdande. Fredrika Bremer kritiserade Gamla 
testamentets kvinnosyn, till förmån för evangelierna. Underordningsteologin
hos Paulus benämnde hon som paulinsk, inte kristen. Även om hon kritiserade 
Luther och den lutherska kyrkan, var hon lojal lutheran. Det hon värdesatte 
högt hos Luther var hans krav på frihet i tolkningen av bibeltexter.176

Bremer ansåg att samhället stympat kvinnans kallelsegärning genom att ge 
prioritet åt rollen som maka och mor. Hon kritiserade synen att kvinnan enbart 
skulle vara till för familjen. Istället borde man betona hennes kallelse som 
medborgare av både Guds rike och det jordiska samhället, där människan är 
satt att utbreda det förra.177 Bremers syfte var konstruktivt och hon sökte 
möjlighet att omtolka den kristna samhällsideologin. Hon riktar sin kritik främst 
mot synen på att kvinnans livsutrymme skulle vara begränsat till hemmet. 
Denna begränsning hämmade kvinnor och samhället kunde heller inte dra nytta 
av deras kapacitet. Däremot argumenterade inte Bremer mot en syn på att den 
gifta kvinnans främsta uppgift var att vara husmoder, maka och moder. Bremer 
utnyttjar möjligheten att tolka de förmågor och kunskaper som utövas i 
moderskapet, till att gälla den ogifta kvinnan men då inte begränsat till ett hem. 

174 Hammar, Inger. (2001) s. 120-122. 
175 Hammar, Inger. (2000) s. 27ff. 
176 Hammar, Inger. (2000) s. 27-42. 
177 Hammar, Inger. (2001) s. 124. 
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Den ogifta kvinnans kunskaper och förmåga, menade Bremer, kunde ställas till 
förfogande för samhällets bästa.178 Man kan här diskutera om Bremer 
balanserar mellan att vara emancipativ pragmatiker och ideolog. Hon utmanar 
den patriarkala schablonen av att kvinnans kallelse hörde hemma i familjen, 
underställd mannen. Men det är oklart om hon också utmanar en androcentrisk 
kallelseschablon, där kvinnas förmåga och därmed uppgifter menades 
komplettera mannens. Det är oklart om Fredrika Bremer menade att kvinnor 
hade en naturligt given förmåga till omsorgsuppgifter eller om detta var ett 
pragmatiskt förhållningssätt i en politisk debatt för ett förändrat samhälle där 
kvinnor och män kunde leva och agera sida vid sida. I en förändrad 
samhällssituation nyttjar Fredrika Bremer möjligheten till en omgenderiserad 
tolkning av kvinnans kallelse. 

Fredrika Bremers efterföljare, Rosalie Roos och Sophie Leijonhufvud, valde att 
följa hennes exempel i hanterandet av det lutherska arvet. Istället för att gå i 
konfrontation med lutherdomen, valde man i denna situation att kämpa för 
emancipation med hjälp av Luther och liberalteologi. Avsikten var att 
omdefiniera och omtolka idén om kvinnors kallelse så att även kvinnor fick 
inflytande över och i det offentliga livet, och inte att kasta de lutherska idéerna 
överbord.179 De liberala tolkningarna uppfattades på flera sätt som hot mot en 
mer konservativ syn på lutherska läran. Själva tanken om nödvändigheten av 
kvinnans emancipation, utmanade den grundläggande tanken om att all frihet 
redan var vunnen en gång för alla genom Kristi död och uppståndelse. Att göra 
anspråk på kvinnors frigörelse uppfattades stå i motsättning mot denna 
teologiska grundtanke.180

Även tanken om kvinnors utbildning stötte på teologiskt motstånd. Luther hade 
menat att män och kvinnor var lika inför Gud, och därför skulle kvinnor också 
få del av grundläggande bibel- och katekesundervisning. Den lutherska 
statskyrkan hade i århundraden givit denna undervisning till både män och 
kvinnor och hade varit banbrytande för kvinnans bildning genom den allmänna 
folkskolan.181 När frågan dök upp om kvinnors rätt till högre utbildning, blev 
detta ett komplext problem. Motiveringen till undervisningen av flickor i lägre 
åldrar hade att göra med att bereda människan inför Gud. Den högre 
utbildningen syftade till arbete och uppgifter i samhället och det offentliga livet, 

178 Hammar, Inger. (2000) s. 39 
179 Hammar, Inger. (2000) s. 45. 
180 Hammar, Inger. (2000) s. 34. 
181 Hammar, Inger. (2000) s. 80. 
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dvs. det område där kvinnor och män inte var jämlika enligt luthersk 
samhällssyn, i den yttre kallelsen i relation till medmänniskan och världen.182

Frågan om förhållandet mellan luthersk människosyn och samhällssyn kom att 
ställas på sin spets. En spänning mellan dessa uppmärksammades och 
utmanade en luthersk samhällssyn byggd på läran om de tre stånden: hushållet, 
det politiska och det andliga ståndet. Den tidiga kvinnorörelsen gjorde en 
omtolkande utmaning av en patriarkal kallelseschablon. Utöver frågan om 
kvinnors rätt till utbildning, tillkom ett problem av annan karaktär, då det 
offentliga rummet uppfattades vara olika tillgängligt och ställt under skilda 
villkor för män och kvinnor. Frågan om flickors utbildning utmanar också 
skillnader i synen på hur kvinnor och män ska vara, dvs. androcentriska 
könsschabloner.  

Inger Hammar tydliggör att det under denna tid kom att stå en strid om 
kvinnooffentlighetens gränser. I denna strid utgjorde tolkningen av kvinnans 
kallelse en viktig faktor. Att kvinnor skulle få sina fulla politiska rättigheter var 
ännu inte på dagordningen. Däremot var kvinnors aktivitet i filantropisk 
verksamhet inte kontroversiell, utan ansågs passande. Med filantropisk 
verksamhet menas här i vid bemärkelse stöd till fattiga, sjuka och andra svaga 
personer i samhället. Den verksamheten uppfattades inte stå i motsättning till 
och ifrågasatte inte den lutherska könskonstruktionens kvinnoroll som maka, 
mor och husmor, utan hade kommit att uppfattas som en utvidgning av 
denna.183 Den stämde med den genderiserade kallelseschablonen. Filantropin 
utgjorde därför en lämplig plattform för kvinnors verksamhet i samhället. 
Däremot uppfattades det vara olämpligt för en kvinna att vistas i det offentliga 
livet. De kvinnor som fanns där uppfattades som ”fallna” i någon mening. De 
behövde inte nödvändigtvis vara prostituerade, men deras uppgift var främst att 
roa och behaga männen och i den meningen var de syndiga. Detta medan män 
hade full rörelse- och handlingsfrihet i det offentliga rummet utan att detta 
ansågs kopplat till synd. Det fanns en stark uppfattning om att människors 
moral och dygd skulle skadas om kvinnan fick tillträde till det offentliga 
rummet. Denna syn grundades i en syn på kvinnor som sexuella till skillnad från 
männen, tillsammans med en tolkning av skapelseberättelsen där kvinnan agerar 
fresterska i förhållande till mannen.184 Kvinnors inträde i offentligt liv och i 

182 Hammar, Inger. (2000) s. 45f. 
183 Hammar, Inger. (2001) s. 147. 
184 Hammar, Inger. (2000) s. 33. För en översiktlig bild av riksdagens diskussioner och argument om 
kvinnans plats i samhället, se Hammar, Inger. (2001) s. 128-148. 
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ansvarstagandet för samhället utmanade alltså en starkt androcentrisk syn på 
kvinnor, där kvinnan sexualiserades genom inträdandet i det offentliga rummet.  

3.3.2.2 Villkorad omtolkning 

Utvidgningen av kvinnans kallelse att vara ”moderlig” till att gälla även den 
filantropiska verksamhetens område, skapade möjligheter för ogifta kvinnor att 
tala om arbete och kristen tro. Genom den vidgade tolkningen av 
moderskallelsen, låg det inte längre en given motsättning mellan arbete och 
moderskap. För den ogifta kvinnan var det möjligt att utöva modersuppgifter 
genom en tolkning som utvidgar eller öppnar hemmet. Kvinnans kallelse 
begränsades dock till samma slags vårdande och fostrande uppgifter som ansågs 
höra till moderskallelsen i familjen. Den finska kyrkohistorikern Pirjo Markkola 
konstaterar att den nordiska lutherska kyrkan under 1800-talet gav ett 
förhållandevis välvilligt klimat för flickors utbildning och för 
kvinnosaksrörelser. Hon betonar att genom nytolkningar av kvinnans kallelse 
omdefinierades genusrelationerna i det socialt förändrade Norden.185 Däremot 
begränsas kvinnors frihet och möjlighet när det gäller högre utbildning. Inger 
Hammar menar att det motstånd som kvinnorna mötte hör samman med den 
då rådande patriarkala kristna samhällsideologin. Kvinnornas vägar till självvalt 
liv och rätt till egna beslut begränsades av luthersk teologi omsatt i 1800-talets 
samhälle. Kvinnornas ökade krav på ett med män mer jämlikt liv och möjlighet 
till självständiga val sågs som ett brott mot Guds skapelseordning.186

Betoningen av kvinnans uppgift som maka uppställde villkor för tillhörighet 
inte bara i familjen utan nu också i samhället. Förväntan på anpassning och 
lojalitet med mannen, begränsade kvinnans inflytande. Denna förväntan är ett 
uttryck för androcentrism och motsvarande förväntan låg inte på mannen. 
Tvärtom var anpassningen något som mannen fick fördelar av. Samhörigheten 
mellan man och hustru var asymmetrisk dels genom normen om anpassning, 
dels genom att den också var patriarkalt hierarkiskt strukturerad. Mannen var 
den myndiga personen och talesman för kvinnan. En välvillig inställning till 
kvinnors liv och verksamhet hade begränsningar. Inger Hammar exemplifierar 
med en anmärkning av Knut Olivecrona noterad i ett brev från Sophie 
Leijonhufvud. Knut Olivecrona påpekar där att han påtalat för henne att 

185 Markkola, Pirjo. (2000b) s. 9. 
186 Hammar, Inger. (2001) s. 81f. Eftersom prästeståndet ingick i den dåtida riksdagen, kan man inte 
helt särskilja mellan statens och kyrkans ideologi, även om de olika ståndens argumentationer kan 
skiljas ut och jämföras. 
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medborgarskap ej omedelbart leder till ansvar och inflytande.187 Kvinnornas 
anspråk på rätten till myndighet och medborgarskap utmanar den patriarkala 
samhällsordningen. Denna utmaning bemöts med androcentriska argument 
som villkorar de kvinnliga medborgarnas ansvar och inflytande. Även om 
kvinnan ses som en med mannen jämlik medborgare i samhället är hon inte 
detta på alla områden. Kvinnas medborgarskap erkänns, men samtidigt ställs 
kvinnan i en särskild position.  

Ett exempel på särbehandlingen av kvinnans kallelse, är uppfattningen om 
diakonissans kallelse som den uttrycks av Johan Christoffer Bring. Han menade 
att diakonissan hade en kallelse, men inte ett ämbete. Hennes arbete skulle vara 
en heltidstjänst för församlingens sjuka och fattiga i samarbete med 
prästämbetet. Bring underströk att hela hennes tid skulle gå till detta, dvs. det 
stod i motsättning till maka- och modersuppgifter och var förbehållet ogifta 
kvinnor. Dessutom underordnades kvinnan en man i sina arbetsuppgifter.188

Bring skiljer tydligt mellan ämbete och kallelse. Kyrkohistorikern Gunnel 
Elmund citerar Brings ord om diakonissan att ”Hon har wäl icke ett 
församlingsembete, men en kallelse har hon”. Här skiljs den kvinnliga 
församlingsmedarbetaren från den manliga. Mannens arbete benämns som 
ämbete, vilket innebär makt och ansvar. Kvinnans arbete benämns kallelse, 
vilket innebär underordning under mannen och offerberedskap i relation till 
dem hon ger hjälp och bistånd.189 Denna uppdelning förstärks sedan med 
Brings skiljande mellan ”verkliga kvinnor” och ”emanciperade kvinnor”.190 I ett 
tal utgår Bring från 1. Petr. 3:1-6, en brevtext med en explicit underordnande 
syn på kvinnan.191 Elmund understryker att Bring placerar sig som en luthersk 
teolog med en konservativ kvinnosyn och hans tänkande baserar sig på en 
hierarkisk och könskomplementär syn på kallelse.192

187 Inger Hammar citerar: ”Obs! Jag hade anmärkt att S L-d [Sophie Leijonhufvud] hade förblandat 
medborgerliga och politiska rättigheter. Jag hade yttrat att om qvinnor med all rätt har fått en mängd 
medborgerliga rättigheter, så följer icke däraf att hon ska ega med mannen politiska rättigheter.”
Hammar, Inger. (2001) s. 116. 
188 Elmund, Gunnel. (2005) s. 82f.
189 Elmund, Gunnel. (2005) s. 87. 
190 Jfr diskussionen om sann eller falsk, sund eller osund emancipation. Andersson, Åsa. (2002) s. 
104-106. Skiljelinjen markerar en androcentrisk värdering av kvinnors jämlikhetskamp, utifrån hur de 
relaterar till männen. 
191 Bring citerar alltså följande i översättning av Bibelkommissionen (2000):  
 ”Och ni kvinnor, underordna er era män, så att också de som inte vill tro på ordet kan vinnas utan 
ord tack vare sina hustrur, när de ser hur ni lever i lydnad och renhet. Er prydnad skall inte vara 
något utvärtes, håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder, utan den inre, dolda människan med 
sitt oförgängliga smycke, ett milt och stilla sinnelag. Det är dyrbart i Guds ögon. Så prydde sig också 
förr de heliga kvinnorna som hoppades på Gud. De underordnade sig sina män, så som Sara lydde 
Abraham och kallade honom herre. Hennes döttrar är ni om ni gör det rätta och aldrig låter skrämma 
er.” Elmund, Gunnel. (2005) s. 91f.  
192 Elmund, Gunnel. (2005) s. 93. 
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Mitt bland olika tankeströmningar kring kvinnor och kallelse utvecklas den 
moderna sjukvården, dels genom diakonirörelsen, dels genom 
sjuksköterskeutbildningen. Även om filantropin var en begränsad väg, var det 
trots allt en möjlig väg att vidga rörelseutrymmet och åstadkomma en 
omgenderisering av kvinnors deltagande i samhällslivet. Människors nöd i 
samhället var stor och kom att mötas med filantropisk verksamhet där många 
ogifta kvinnor kunde ägna sin kraft både enskilt och gemensamt. Den 
filantropiska verksamheten var också en arena för kristna idéburna rörelser, 
bl.a. diakonirörelsen. Denna präglades av en fromhet, där kallelsen uppfattades 
som individuell erfarenhet med starka emotionella drag. Kallelse handlade här 
om hjärtats ledning, medkänsla, offervillighet, utvaldhet och rymmer ett starkt 
altruistiskt drag. Detta är alltså teologiskt sett en annan tolkning av förhållandet 
mellan kön och kallelse, än den som tidigare gjorts gällande i den lutherska 
samhällsideologin. Det är också en annan än den omtolkning som görs i den 
tidiga svenska debatten för kvinnors emancipation.  

I det följande avser jag tydliggöra två huvudlinjer i uppfattningen av kallelse 
genom exempel från diakoniinstitutionerna och sjuksköterskeutbildningen. Dels 
den samhällsordnande kallelsesynen, dels en mer individualiserad syn på kallelse 
som religiös och moralisk hållning. Eftersom kallelsetolkningarna inte stod i 
omedelbar motsättning till varandra, utan rörde sig på skilda nivåer strukturellt 
respektive individuellt, kom de ofta att användas parallellt. Kvinnor sökte sina 
livsvägar både individuellt och i grupp, och stötte därmed på olika hinder i 
tolkningen av livet med hjälp av kallelsebegreppet.  

Fredrika Bremer och de tidiga förkämparna för kvinnors emancipation 
formulerade tankar kring kvinnors uppgifter i det offentliga livet. De 
kommunicerade med både män och kvinnor genom brev och debatter i 
borgerskapets salonger. Dessa salonger är en mellanform mellan hem och 
offentligt liv. Kvinnorna reste både inom och utanför landet. I de framväxande 
institutionerna, som till dels förverkligade idéer om kvinnors möjligheter till 
egen försörjning, kom kvinnor att arbeta i grupp. I arbetets organisation, där 
kvinnor underordnades män, förverkligades däremot inte tanken om kvinnors 
lika ställning med män eller deras självständighet. De kallelseschabloner som 
utmanats i debatten, kom alltså inte att utmanas på samma sätt i praktiken. Här 
finns alltså en spänning mellan den omgenderisering som görs i debatten och 
den tillämpning som görs i praktiken. 
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Diakonissinstitutionerna var visserligen också formade som gemenskaper för 
kvinnor, men de företrädde en mer individualiserad syn på kallelsens tilltal. Det 
som fokuserades var den enskildes svar. Diakonitanken hade samband med en 
förändrad gudsuppfattning, där Gud uppfattades tala till den enskilda 
människan genom hennes inre. På det viset riktas inte lika stor uppmärksamhet 
på en gemensam strävan för främjande av kvinnors gemensamma liv, utan 
fokus ligger på den enskildes reflektion över vad det innebär att vara kallad och 
till vad. De flesta diakoniinstitutionerna var underställda kyrkan och någon man 
som representerade kyrkan. Jag menar att individualiseringen har negativa 
konsekvenser för den emancipativa kraften i kallelsebegreppet, särskilt i en 
patriarkal struktur. Kvinnan riskerar att bli beroende av den överordnade 
mannen för bekräftelse av sin tolkning av vad det innebär att vara en kallad 
kvinna. De handlingar som uppfattas vara lämpliga är anpassade till att 
komplettera mannens överordnade position och roll.

3.3.2.3 Omtolkning och praktik 

De sjukvårdande samhällsinstitutioner som utvecklas vid denna tid relaterar till 
kallelsebegreppet på olika sätt. Olika hinder uppstår för kvinnor i denna 
utveckling. Här tydliggörs en patriarkal kallelseschablon som rör en samhällelig 
nivå och utmanas av sekulariseringen, där kyrkans inflytande skiljs från statens 
myndighet. Här finns också en androcentrisk kallelseschablon som rör den 
individuella nivån. Denna schablon utmanas inte annat än i undantagsfall. Ett 
exempel på ett sådant undantag menar jag är Ebba Boström, Samariterhemmets 
grundare, som skapar en särorganisering där kvinnor utövar sin kallelse.  

Kallelse hade fram till början av 1800-talet fokus på arbetet som vapen mot 
människans egoism och var en hierarkisk ordningsskapande princip i samhället. 
Kallelsebegreppet rörde gemensamma relationer och ordnade dessa i 
förhållande till varandra. Det var framförallt patriarkalt utformat, men 
kritiserades också för dess underordnande och begränsade funktion för 
kvinnors liv av bl.a. Fredrika Bremer. I arbetet för en sjuksköterskeutbildning är 
denna samhällsbärande tolkning av kallelse en av grundtankarna. I Röda korsets 
sjukvårdsutbildning är också kvinnofrågan en central tanke. Här gjordes 
ansträngningar för att föra fram kvinnor på ledande positioner. Tanken om 
människans kallelse användes i detta sammanhang sparsamt och närmast 
liktydigt med krävande arbete, engagerande och viktig uppgift. Kvinnans 
ledningsuppgift står moraliskt under den kristliga kärlekens allmakt. Här finns 
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tankegångar som har likhet med Fredrika Bremers tro och omtolkning av 
kvinnans kallelse. Den religiösa förankringen handlar om Gud som kraftkälla, 
men inte motiv för en mission att göra vissa saker och nå vissa mål. Målet var 
inte heller kristen mission, utan att bygga upp en välfungerande sjukvård på en 
kristen samhällsgrund.193

En parallell sjukvårdsutbildning byggdes upp i kyrkligt sammanhang genom 
diakonin. Diakonissverksamhetens ursprung var i 1830-talets Tyskland. En 
drivkraft var att man ville förverkliga en s.k. enkel och bibeltrogen kristendom. 
Som förebild för kvinnorna framhölls bl.a. diakonissorna som stod till tjänst i 
fornkyrkan. Väckelserörelserna, som är en vid benämning för många olika 
initiativ, arbetade i föreningsform och genom denna kunde kvinnor göra en 
insats i samhället för församlingen.194 De tyska diakonissutbildningarna, som 
också tagit intryck av katolska systerskaps sätt att organiseras, inspirerade till 
svenska efterföljare.195 Diakonissverksamheten var inte okontroversiell i 
kyrkliga sammanhang, där kvinnans kallelse diskuterades. Det rådde ingen 
enighet i frågan. Här fanns allt från liberala strävanden för kvinnors 
emancipation till konservativa företrädare som ansåg att kvinnans enda kallelse 
var som maka och mor. Här kunde diakonisskallet ses som ett möjligt 
alternativ. Den generella bilden av denna tids diakonisskall är dock mer en 
religiöst hängiven vägledare och en hjälpreda åt mannen, än en kvinna som 
utövar samhällsmoderlighet.196 Den genderiserade kallelseschablonen är 
androcentrisk.

I motiveringar för tillkomsten av svenska diakoniss- och sjukvårdsanstalter lyfte 
man fram tankar om rätt sorts filantropi och inre mission. Den rätta filantropin 
var präglad av ett husbondesamhälle, där filantropi inte var ytlig och självkär, 
utan där husbonde och tjänare står i ett ömsesidigt beroendeförhållande till 
varandra. Med de framväxande kristna väckelserörelsernas utveckling av 
diakoniss- och sjuksköterskekallet betonades genom kallelsen det etiska i själva 
arbetets karaktär.197 Man kritiserade den medicinska sjukvård som gavs vid 
lasaretten. Sjuka behöver förutom sjukvård också tröst för hjärtat och näring 
för själen. De sjuka uppfattades också som mer mottagliga och lämpliga att 
missionera för. Att kvinnor var lämpliga för denna uppgift motiverades dels 
med att prästen inte skulle hinna med alla, samt att det var kvinnans kallelse 

193 Andersson, Åsa. (2002) s. 85-90. 
194 Andersson, Åsa. (2002) s. 61. 
195 Diskussionen som följer rör tillkomsten av det som skulle bli Ersta Diakonissanstalt. 
196 Andersson, Åsa. (2002) s. 73-75. 
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dvs. kvinnan hade ett medfött passande sinne. Hon ansågs mer kärleksfull och 
hade ett hjärta som passade för detta. Men det räckte inte med att vara kvinna, 
hon skulle också vara driven i tro av kärlek till Herren för att kunna med ord 
och levnadssätt förkunna evangeliet.198 Kvinnors frigörelse var ingen avgörande 
drivkraft, inte heller förefaller det ha varit en fråga inom diakonissanstalten. 
Schablonen omtolkades inte. Det fanns en omtanke om ogifta oförsörjda 
kvinnor, men det förefaller mer ha varit ett pragmatiskt resonemang kring detta. 
Kallelsebegreppet så som det i det här sammanhanget tolkades, var alltså mer 
uttalat och gällde individen. Betoningen rörde både individen som utförde ett 
kallelsearbete och den människa som var föremål för detta arbete. Det var en 
omsorg om enskilda själar mer än ett samhällsbygge.199

3.3.2.4 Individualisering 

Åsa Andersson uppmärksammar en lojalitetskonflikt som rör 
diakonisjuksköterskorna. Det handlade om frågan vem de var underordnade. 
Diakonisjuksköterskorna arbetade med läkarna, men var underordnade kyrkan. 
De sjuksköterskor som var utbildade på Sophiahemmet eller Röda Korset, var 
däremot underställda läkaren och hamnade inte i samma konflikt. Detta kan 
sägas vara ett uttryck för spänningar i kallelsebegreppet eller mellan olika 
kallelseschabloner. Den samhälleliga och den individuella kallelseschablonen 
kom att stå i spänning med den hierarkiskt patriarkala arbetsordningen. Den 
individuella utmanar den samhälleliga genom att hävda kyrkan eller Gud, som 
auktoritet gentemot läkaren som var överordnad i sjukvårdshierarkin. Denna 
spänning resulterade i konflikter mellan sjuksköterskor med olika 
utbildningsbakgrund, eftersom sjuksköterskor på samma lasarett kunde lyda 
under olika överordnade personer. De hade på det viset olika villkor för sin 
arbetssituation. Diakonissjuksköterskorna kunde hålla en viss distans till läkaren 
i arbetet och hålla på sina vårdinsikter, medan andra sjuksköterskor inte hade 
samma handlings- och yttrandefrihet p.g.a. sin underordnade ställning.200

Det som ligger bakom denna diskussion som skilde diakonisjuksköterskor och 
sjuksköterskor åt, är olika teologiska tolkningar av från vem och hur kallelsen 
kommer. Kanske syns skillnaden tydligast i frågan gudsuppfattning. Om Guds 
tilltal kom ur de yttre omständigheterna eller om Guds tilltal var ett inre 
skeende, dvs. en fråga om en förändrad gudsuppfattning. En tidigare 

197 Andersson, Åsa. (2002) s. 52. 
198 Andersson, Åsa. (2002) s. 63f. 
199 Andersson, Åsa. (2002) s. 73. 
200 Andersson, Åsa. (2002) s. 75ff. 
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uppfattning om Gud som en yttre överordnad kraft, kom att stå i spänning till 
en genom väckelserörelserna framlyft uppfattning om Guds kraft som verkar i 
vårt inre. Som följd av detta sker under mitten av 1800-talet en förskjutning 
från kallelse sedd i samhällsperspektiv, till kallelse i individperspektiv. Detta 
innebär i sin tur en förskjutning av fokus från den patriarkala till den 
androcentriska kallelseschablonen.  

Till följd av den utveckling som skilde stat och kyrka från varandra under 1800-
talet, kom ordet kallelse i den vardagliga uppfattningen att tolkas på två sätt. En 
mer religiös där kopplingen till kristen tro fanns uttalad och som omtalas i 
betydelsen kallelse till tro. I den andra mer sekulära tolkningen luckrades 
anknytningen till kristen tro upp och gjordes mer moraliskt allmän. I den 
sekulära tolkningen tappar kallet sin karaktär av Guds gåva och blir tolkad som: 
medkänsla, en särskild och allvarlig uppgift, som kräver trohet och pliktkänsla, 
en ständig vaken önskan att hjälpa, lindra och trösta och ett aldrig sinande 
tålamod med dem som drabbats av olyckan. Detta är något som ligger i 
karaktären eller egenskaperna hos personen. Vid sekelskiftet 1900 talades det 
om kvinnans kall som en androcentrisk schablon utan uttalad koppling till ett 
kristet sammanhang. Men Åsa Andersson påpekar att idén om kallet har 
kopplingar till kristet tänkande, även när det inte är uttalat. Oavsett sekulär eller 
kristen referensram finns i tanken om kallet samtidigt en idé om självuppoffring 
och en idé om upphöjdhet, formad efter kristen kallelsetanke.201

Individualiseringen av kallelsebegreppet gällde alltså även den sekulära 
tolkningen. 

Omtolkningen av kallelse ersatte inte helt den tidigare patriarkala 
kallelseschablonen, men bidrog till en process där en androcentrisk 
kallelseschablon alltmer tog överhand. Detta tillsammans med religionens 
generella individualisering har konsekvenser för kallelse och synen på kvinnors 
emancipation, deras lika värde med männen och synen på genusrelationer. 
Omtolkningen rör både samhällssyn, människosyn och gudsbild, vilket spelar 
avgörande roll för synen på kvinnors kallelse. Fredrika Bremers omtolkning av 
en patriarkal kallelseschablon i relation till kvinnors emancipation tog fasta på 
ett utrymme för kvinnors verksamhet i samhället. Hon vidgade den patriarkala 
kallelseschablonen, så att kvinnors verksamhet inte begränsades till hemmet. 
Däremot bibehålls i hennes omtolkning fortfarande uppdelningen mellan 
kvinnors och mäns uppgifter. Genom individualisering och en androcentrisk 

201 Andersson, Åsa. (2002) s. 39. 
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betoning av kallelsebegreppet sker en förskjutning av kallelsebegreppets 
bestämning av relationen mellan kvinna och man. Från att ha fungerat som en 
patriarkal schablon som överordnar mannen över kvinnan i en 
samhällsordnande maktfördelning, övergår kallelseschablonen i dess 
individualiserade betoning till att fungera som androcentrisk schablon för 
enskilda män och kvinnor och deras inbördes relationer. I den androcentriska 
schablonen är kallelse definierad utifrån mannens kallelse. Den normerar och 
villkorar även kvinnors kallelse. Det innebär att kallelsebegreppet som tidigare 
fördelade uppgifter mellan män och kvinnor nu fungerar könskaraktäriserande 
på enskild nivå både av uppgift och person. I förlängningen uppfattas kallelse 
så, att vissa uppgifter beskrivs vara mer manliga kallelser medan andra uppfattas 
mer kvinnliga kallelser. Kvinnor utför kvinnliga uppgifter, män manliga.  

3.3.2.5 Ett utmanande systerskap 

Den i förhållande till luthersk tradition kritiskt lojala omtolkning som Fredrika 
Bremer gör av ett patriarkalt kallelsebegrepp utmanar inte den individualiserade 
förståelsen av kallelse, eftersom hon inte i tillräcklig grad utmanar 
androcentriska kallelseschabloner. Andra kritiska omtolkningar gjordes dock. 
Diakonissorna kan inte betraktas som en enhetlig grupp vad gäller synen på 
uppdrag och kallelse. Kyrko- och samfundsvetaren Tuulikki Koivunen Bylund 
visar på flera skillnader mellan diakonissanstalterna Ersta och 
Samariterhemmet. Samariterhemmet var betydligt mindre och hade inte en lika 
etablerad ställning som Ersta i kyrkolivet. Öppenheten mot skilda religiösa 
inriktningar var större på Samariterhemmet. De inkluderade helbrägdagörelse i 
sin verksamhet. Ledningsfunktionen skilde sig. Ekonomin var organiserad på 
ett annat sätt. I det här sammanhanget är det dock skillnaderna mellan 
institutionerna ur ett teologiskt genusperspektiv jag avser betona. På Ersta höll 
sig systrarna och husmodern strängt inom ”den kvinnliga sfären” och hotade 
inte den patriarkala ordningen, som representerades av pastorn och styrelsen.202

Samariterhemmet under Ebba Boströms ledning, och hennes relation som 
ledare i förhållande till systrarna och läkarvetenskapen, är däremot ett exempel 
på en institution utan inflytande från män i de avgörande frågorna. Det är 
därmed ett ovanligt exempel på en enkönad kallelseinstitution där kvinnans 
kallelse inte är omedelbart underställd mäns auktoritet. Det utgör ett konkret 
exempel där både patriarkal ordning och androcentriska normer utmanas i en 
kallelsemiljö.



82

Stadgarna för Samariterhemmet bekände sig till den evangelisk-lutherska 
kyrkans ordning och ställde verksamheten under denna. På det viset stod man 
inte utanför kyrkans ordning, men inom kyrkans ramar skapades ett utrymme 
för en förhållandevis självständig verksamhet. Det krävdes däremot ingen 
konfessionell renlärighet av de enskilda systrarna, vilket krävdes på Ersta. Man 
hade en styrelse, men det var föreståndarinnan och systerkåren som utövade 
ledningsfunktionen. Detta gav systraskapet en stark ställning på 
Samariterhemmet. I relation till läkarkompetensen, underordnades inte 
systrarnas verksamhet någon läkare, utan dessa inkallades vid behov. Ebba 
Boström, som litade till helandets möjligheter, upplevde detta som en kamp 
mellan ”den yttre och den inre hälsovägen”. I ett vidare sammanhang hängde 
det samman med hela frågan om Samariterhemmets organisation. Från början 
var Ebba Boström helt avvisande mot läkarvetenskapen. Hon trodde på den 
inre hälsovägen. Så småningom utvecklades ett samarbete och en läkare 
anställdes. Dock underordnades aldrig systrarna under läkarna, förrän efter 
Ebba Boströms död.203

Samariterhemmets systerideal beskrevs som att efter en personlig 
frälsningsupplevelse vilja tjäna Jesus under daglig övning av tro, kärlek och 
lydnad. Systerskapet är en aktiv kvinnlig lärjungakallelse med bibliska förebilder 
för deras tjänst. Den blivande systern skulle önska att för Herren Kristi skull 
tjäna sjuka, fattiga och andra hjälpbehövande. Samariterhemmets stadgar finns i 
två versioner. I båda versionerna har Ebba Boström en tydlig ledarroll 
tillsammans med systrarna. Systrarnas makt minskar dock i den senare 
versionen.204 Man hade vissa svårigheter att rekrytera systrar. Kraven var hårda, 
både för att bli antagen där det rätta sinnelaget ansågs viktigare än formella 
meriter och hälsotillstånd, och för att orka med det slitsamma arbetet. Det 
fanns också en inbördes motsättning mellan kravet på lydnad och 
självständighet. Systern skulle lyda Gud, systrarna och föreståndarinnan och 
samtidigt som syster vara kapabel att ta eget ansvar, ofta vid svåra 
avgöranden.205 Relationen mellan Ebba Boström och systrarna beskriver 
Koivunen Bylund med tre ord: omsorg, auktoritet och öppenhet. Hon 
intresserade sig för kvinnorna omkring henne och var mån om dem. Hon hade 
bestämda åsikter och var van att bli åtlydd. Hon var öppen framförallt med sina 
känslor, men också för andras tankar och åsikter. Koivunen Bylund skiljer 

202 Koivunen Bylund, Tuulikki. (1994) s.165. 
203 Koivunen Bylund, Tuulikki. (1994) s. 218-220. 
204 Koivunen Bylund, Tuulikki. (1994) s. 138-142. 
205 Koivunen Bylund, Tuulikki. (1994) s. 155-157. 
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mellan ”de trogna” och ”de starka” kvinnorna, där de trogna var de som 
stannade och underordnade sig, medan de starka liknade Boström i sin 
självständighet, men som också gick sina egna vägar och lämnade 
Samariterhemmet.206 Organisationsstrukturen liknar i hög grad en patriarkal 
struktur, med den skillnaden att det är kvinnor som både utgör ledning och 
ingår i strukturen. Vilken skillnad gör detta? Det ligger nära till hands att 
benämna det som ett ”matriarkat”, men förhållandet menar jag är mer 
komplext än så. Valet av organisationsform har att göra med hur 
kallelsebegreppet tolkas, vilket ligger till grund både för organisationen av 
Samariterhemmet och för dess verksamhet. Ebba Boströms gudsbild och 
bibeltolkning spelar roll för min tveksamhet att beskriva Samariterhemmet som 
en ”matriarkal” institution. 

Ebba Boströms syn på förhållandet mellan Gud och människa beskrivs som ett 
omedelbart beroende. Hon önskade leva i en nära växelverkan mellan människa 
och Guds vilja. Detta genomsyrade den andliga miljön på Samariterhemmet. 
Nyckelord för hennes trosliv var lita, lyda, lida. En fullständig tillit till Guds 
omsorg om de sina ligger till grund för hennes livssyn. En tillit så konkret att 
hon de första åren inte ens tecknar brandförsäkring.207 Lydnad gentemot Gud 
kräver hon både av sig själv och uppmuntrar andra till, eftersom hon menar att 
lydnad är ett sätt att lära känna Guds vilja. Lidandet hör ihop med lydnaden, där 
Jesus Kristus är en förebild. Jesus är den levande vännen, ständigt närvarande, 
som bär människornas kors. Jesus moder talade Ebba Boström aldrig om. Den 
Jesus som systrarna hade som förebild var tidstypiskt manlig. Självuppoffrande, 
men också segrande. Både det som då uppfattades som kvinnliga och manliga 
sidor hos Jesus betonas.208 Boströms bibelsyn är till skillnad från Fredrika 
Bremers inte inspirerad av den historiskt-kritiska bibelsynen, utan hör snarare 
hemma i verbalinspirationsläran. Bibeln var Guds ofelbara ord och ett direkt 
tilltal som formar verklighetsuppfattningen.209 Bibelläsningen var viktig, 
eftersom den utgjorde förutsättningen för det kristna livet och utgjorde en 
viktig del i systraskapets gemenskap både i samtal och undervisning.210

En av förutsättningarna för verksamheten var att Ebba Boström kom från en 
släkt som kunde finnas som ekonomisk garant. Hon var också ogift, vilket 

206 Koivunen Bylund, Tuulikki. (1994) s. 159f. 
207 Koivunen Bylund, Tuulikki. (1994) s. 260. 
208 Koivunen Bylund, Tuulikki. (1994) s. 261-264. 
209 Koivunen Bylund, Tuulikki. (1994) s. 78. 
210 Koivunen Bylund, Tuulikki. (1994) s. 258. 
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också var en förutsättning för hennes rörelsefrihet. Tuulikki Koivunen Bylund 
betonar dock hennes tro som drivkraft. 

…[hennes] gudstro, och hennes därmed sammanhängande människosyn, och 
synen på auktoriteter var den grund utifrån vilken hon kunde utveckla sina 
emancipatoriska strategier.  

Tuulikki Koivunen Bylund understryker att Ebba Boströms bidrag till 
emancipationen är att hon visar hur religionen kunde ge kraft att överskrida 
gränser.

Jag vill uppmärksamma Ebba Boströms tolkning av ett liv i tro som gestaltades 
i konkret organisation och utformande av utbildning och sjukvård. En tolkning 
som gjordes i ett sammanhang där kvinnor hade med sin tids mått mätt 
jämförelsevis stort utrymme för självständiga beslut. Även om verksamheten i 
denna utformning är begränsad till den tid då Ebba Boström levde och är 
begränsad genom att vara inordnad i statskyrkans patriarkala ordning, är det 
ändå möjligt att uppfatta detta som en plats som avviker från vanliga 
uppfattningar om hur kvinnors kallelse skulle utövas och organiseras. Det är en 
motbild som utmanar både patriarkala och androcentriska kallelseschabloner. 
Även om dessa schabloner inte övervinns, står de inte oemotsagda. Det som 
kanske är mest intressant med Samariterhemmets exempel är att kvinnor 
bedriver en verksamhet på ett sätt som motsvarar verksamheter styrda av män. 
Däremot har de en annan förutsättning genom att förväntningarna är andra, 
eftersom de är kvinnor. Kallelseschablonerna uttryckte en förväntan på ansvar 
och föredömlighet från män, medan de förväntade sig lydnad och anpassning 
av kvinnor. Könsmönstren luckras upp, åtminstone för en period på denna 
plats. Även innehållet i verksamheten skiljer i någon mån från den tidens gängse 
sjukvård. Sjukvården utövas på ett annat sätt, med andra förtecken och inte 
underordnat det medicinska. Den radikala tilltron till Guds helande närvaro 
utgör motivation och grund till ett alternativt synsätt på verksamheten. På detta 
sätt bistår tron kvinnofrigörelse.  

3.3.3 Schabloner av kallelse och kön 

3.3.3.1 Föreställningar om kön 

Under 1800-talets gång är som vi sett debatten om kallelse och kön aktuell. 
Kallelseschablonerna var flera och i de flesta fall samverkade de med olika 
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föreställningar om manligt och kvinnligt. I det tidigare resonemanget har 
kvinnor och kallelse uppmärksammats. Bilden av kvinnans kallelse har visat sig 
vara nära förknippat med idealen för mannens uppdrag och kallelse, även om 
männens kall snarare benämndes ämbeten, när de var i överordnad ställning. 
Vilka schablonbilder av mannen styrde idealen för samhällssynen under denna 
period? Och hur samspelade dessa schabloner med kallelsebegreppen och 
föreställningar om kvinnor? David Tjeder betonar i sin forskning om 
maskulinitet under perioden 1800-1900 att manlighet i början av 1800-talet i 
hög grad associerades till mannens nyttighet och plikt gentemot samhället. 
Denna nyttighet, menar han hörde samman med ett kristet ideal av villighet till 
underordning och trogen uthållighet.211 Intresse för det egna uppfattades inte 
som legitimt, utan män som främst tänkte på den egna nyttan sågs som 
motbilder till verkliga män. Idealet av samhällsnytta och trohet, präglar också 
Fredrika Bremers tanke om människans kallelse. Detta trohetsideal kommer 
däremot under 1800-talet inte att stå oemotsagt. Tjeder presenterar fler ideal 
som lyfts fram under 1800-talet. Det kristna trohetsidealet uppfattas så 
småningom som ett konservativt ideal och ställs mot ett individualistiskt och 
mer självcentrerat manlighetsideal. Trohet kom att ställas mot förmågan att 
handla utifrån den egna viljan. Tjeder menar att även kristendomen alltmer kom 
att betona individens handlingskraft snarare än trohet.212

Tjeder talar om kristendomen och bilden av mannen i generella termer, men jag 
menar att han pekar på något väsentligt som rör sambandet mellan schabloner 
om kallelse och kön. Det han noterar som en förskjutning av manliga ideal har 
parallellt samband med förändringen av kallelsetanken, som jag tidigare påpekat 
förskjuts från en mer patriarkal generell schablon till att bli en mer 
androcentrisk och individualiserad schablon. Vad som är orsak och verkan i 
denna process mellan könsschabloner och kallelseschabloner, menar jag inte är 
möjlig att slå fast, men att en ömsesidig påverkan kan skönjas är intressant. 
Tjeder beskriver att så småningom förstärks betoningen av den enskilde 
mannens karaktär och egenskaper under 1800-talet. Målet för en ung man var 
att nå karaktärsfasthet. En man med karaktär var herre över sina lustar och 
karaktären legitimerade hans maktposition såväl över andra män som över 
kvinnor.213 Detta hade också en grund i en människosyn, som uppfattade 
mannen (människan) i kamp mellan sina lustar och möjligheten till bildning. 
Här skisserades också en bild av ett val mellan två livsvägar och en högre 

211 Tjeder, David. (2003) s. 135. 
212 Tjeder, David. (2003) s. 139. 
213 Tjeder, David. (2003) s. 289. 
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värdering av den som gjorde något av sitt liv, till skillnad från den som slösade 
bort det. Tillsammans med tanken om den karaktärsfasta mannen fanns också 
argument för att motivera vissa mäns överordnade position.214 Tjeder menar 
också att i mitten av 1800-talet blir denna karaktärsfasthet ett viktigt element i 
skapandet av den begynnande kapitalstarka manligheten. Detta är den bild av 
manlighet som övertar den främsta positionen bland män. Tjeder poängterar att 
detta ideal ställs i motsats till ”den late, drinkaren eller spelaren” (detta utgör så 
småningom grund för ett motideal: en förförare som vågar ge sig hän i sin lust), 
medan ”den trägne familjeförsörjaren och gode medborgaren” hamnar som 
sekundärt ideal, och fungerar som ett parallellt ideal vid sidan om den 
karaktärsfaste mannen som kontrollerar sin lust. Båda dessa står i motsats till 
den misslyckade drinkaren, som då heller inte anses ha omsorg om sin familj 
och andra utsatta.215 Tjeders undersökning rör föreställningar om mannen, dvs. 
generell nivå och inte individnivå, även om vissa män mycket väl skulle kunna 
exemplifiera idealen. Han understryker att det fanns ett spektrum av olika ideal 
och en konstant förändring under 1800-talet av mansbilden. Han menar att 
motbilder både förstärkte, men lika mycket hotade idealen. Motbilderna lockade 
individer att söka forma sitt liv på andra sätt. Värden stod i konflikt med 
varandra.216

Ett tredje idealbild i skuggan av dessa maskulinitetsideal, är den konstnärliga 
människan, som i skrift, musik eller annan konstnärlig form, ger uttryck för sin 
person. Tjeder poängterar den inte, men tangerar den genom att referera till 
självbiografiska texter.217 Tanken om en särskild gudomlig gnista hos 
konstnären fanns som en vanlig föreställning. Manliga konstnärer lyftes fram 
som en slags samtidens föregångare och tidstolkar. Till skillnad från gemene 
man tilläts de överskrida många gränser. Konstnären kunde uppfattas både som 
ämbetsman och bohem. Däremot gällde andra villkor och begränsningar för 
vad som ansågs som lämpligt för den konstnärliga kvinnan. Att vara konstnär 
var ett godtaget yrke för en kvinna, även om det inte alltid uppskattades av 
hennes familj. Konstnärskapet sågs stå i motsats till rollen som hustru och 
mor.218 Att uppträda i en salongsmiljö som sångerska var tillåtet, medan att stå 
på en scen eller en estrad var mer diskutabelt. Kvinnor som bröt mot 
samhällets normer uppfattades som undantag och avvikare. De kallades 

214 Tjeder, David. (2003) s. 62f. 
215 Tjeder, David. (2003) s. 230f. 
216 Tjeder, David. (2003) s. 284. 
217 Tjeder, David. (2003) s. 248f. 
218 Bengtsson, Eva-Lena & Werkmäster, Barbro. (2004) s. 30. 
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oordentliga, sexuellt lössläppta eller hysteriska.219 De kvinnor som blev kollegor 
med männen fick utforma sin identitet i konflikt med dessa normer.220

Konstvetarna Eva-Lena Bengtsson och Barbro Werkmäster placerar kvinnorna, 
konsten och emancipationen i relation till varandra. De poängterar att tre för 
emancipationen tongivande kvinnor också haft betydelse och anknytning som 
understödjare för konsten eller konstnärligt verksamma kvinnor: Fredrika 
Bremer, Esselde (Sophie Leijonhufvud) och Ellen Key.221 Utrymmet i konsten 
för kvinnan var ambivalent och villkorat. Å ena sidan var det en plats att ge 
uttryck för sin person, sina ståndpunkter och sin blick. Å andra sidan fanns det 
gränser för vad och hur hon skulle uttrycka detta. Det var en plats där hennes 
kallelse kunde synliggöras, men också en plats där hon kunde utsättas för 
förgörande kritik. Bengtsson och Werkmäster citerar en recension från 1901 av 
Hildegard Thorells alster.

Resultatet af ett besök på denna utställning blir en fråga: Är kvinnan verkligen 
skapad för konsten? Ty vill man kalla hvad här presteras för konst bör man icke 
ha stora fodringar. Visserligen kunde jag svarfa till några vackra fraser för att 
vara artig ”mot damerna”, men jag hoppas att vår tids kvinna, som täflar med 
mannen på alla områden, fått ögonen så pass öppna, att hon värderar 
uppriktighet mer än smicker. Inom konstens värld borde äfven hon veta att man 
och kvinna icke existerar utan endast kallade och icke kallade.222

Det är en man som med en androcentrisk blick avfärdar kvinnans, inte enbart 
alster, utan också hennes anspråk på att vara konstnär på egna villkor. 
Konstnärsmyten var på många sätt motsatsen till ”kvinnliga dygder” som 
blygsamhet, osjälviskhet och försiktighet och för konstnärskvinnan blev denna 
en barlast, menar Bengtsson och Werkmäster.223 Men, fortsätter de, ”genom sin 
blotta existens tog kvinnorna ner konstnärsmyten på jorden och flyttade 
intresset till den konstnärliga praktiken”.224

Det finns alltså en mer varierad kulturell repertoar av könsschabloner för män 
än för kvinnor. Den första schablonen är ”trofasthet”, vilket relaterar till 
manlighetsidealet av att vara till nytta och utföra sina plikter i samhället. Den 

219 Bengtsson, Eva-Lena & Werkmäster, Barbro. (2004) s. 155. För en diskussion om privat och 
offentligt, se Hammar, Inger. (1998). 
220 Bengtsson, Eva-Lena & Werkmäster, Barbro. (2004) s. 29. 
221 Bengtsson, Eva-Lena & Werkmäster, Barbro. (2004) s. 18f. 
222 Citatet hämtat från Thorells egen klippbok och recensentens namn är okänt, eftersom Thorell inte 
har med det i sitt klipp. Bengtsson, Eva-Lena & Werkmäster, Barbro (2004) s. 158. 
223 Bengtsson, Eva-Lena & Werkmäster, Barbro. (2004) s. 182. 
224 Bengtsson, Eva-Lena & Werkmäster, Barbro. (2004) s. 184. 
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andra schablonen är ”företagsamhet”, vilket relaterar till manighetsidealet av 
den karaktärsfasta mannen som väljer rätt väg, ett ideal som också 
sammanlänkas med utvecklingen av en kapitalstark klass. Den tredje är 
”konstnärlighet”, vilket relaterar till det romantiska idealet av en inspirerad och 
begåvad person. Jag uppfattar denna som en variant av 
företagsamhetsschablonen.

I den tidigare genomgången av kvinnor och kallelse har en schablon framträtt 
tydligt nämligen moderskap. Den har aktualiserats i två former, dels 
moderskapet i familjen dels den ogifta kvinnans utövande av 
samhällsmoderlighet. Det är en och samma schablon som utövas i två olika 
sociala sammanhang. Kvinnans roll som maka/mor/husmor är en schablon 
vars begränsning och utsträckning är omdiskuterad men inte ifrågasatt under 
1800-talet. Det är en uppgift som i en traditionell luthersk syn på samhället är 
förlagd till hemmet och villkorad av mannen som husfar. Moderskallet kommer 
att diskuteras i hög grad under 1900-talet,225 men precis som exemplet med 
konstnärskvinnorna så ställs det i villkorad och underordnad ställning till de 
andra kallschablonerna.226 Att jag inte fördjupar diskussionen om moderskap 
ytterligare, är ett val utifrån min grundläggande fråga om hur man kan undvika 
att kallelsebegreppet främjar kvinnors underordning. Utvidgningen av 
moderskapsschablonen i relation till kallelse är en möjlig tolkning av kvinnors 
liv, men den visar sig i genomgången av 1800-talet även i en omtolkad 
utvidgning vara begränsad och underordnad män.227

3.3.3.2 Trofasthet, företagsamhet och moderskap 

Fram till och med 1800-talets slut finns alltså flera olika föreställningar om 
kallelse, vilka jag menar fortfarande är huvudsaklig referens för det 
gemensamma språkbruket i vardaglig bemärkelse vare sig man använder orden 
kall eller kallelse. Samtliga kallelseschabloner uppfattar jag som androcentriskt 
genderiserade, även moderskapsschablonerna. Moderskapsschablonerna 

225 Ellen Keys författarskap genomsyras av detta, men även Emilia Fogelklou och Elin Wägner tar 
fasta på moderskapet. För Ellen Key, se Hammar, Inger. (2000) s. 55-57. För Emilia Fogelklou, se 
Johnselius Theodoru, Cecilia. (2002) s. 102-121, För Elin Wägner, se Lindholm, Margareta. (1994) s. 
11-19.
226 För en diskussion av detta, se Grenholm, Cristina. (2005) I kapitlet Moderskap i kvinnorörelsen 
och den feministiska forskningen s. 25-28, och kapitlet Moderskap, teologi och 
livsåskådningsreflektion s. 28-32. 
227 För att förtydliga skillnaden mellan faktiskt moderskap och schablonen om moderskap, vill jag 
understryka att ett faktiskt moderskap också kan vara en källa till kraft och styrka för den enskilda 
kvinnan och en grund för kritik av androcentriskt formade samhällsordningar. Däremot menar jag att 
en normerande schablon som värderar moderskap högre än andra uppgifter fungerar begränsande 
för kvinnan. 
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används under denna tid ofta i överförd bemärkelse även på yrkeslivet och 
omfattar därför alla kvinnor generellt. Trofasthetsschablonen har även ett 
framträdande patriarkalt drag, genom att den ligger på ett samhällsordnande 
plan. Företagsamhetsschablonen är främst androcentrisk eftersom den 
definierar främst den enskilda nivån. Trofasthets- och 
företagsamhetsschablonerna förhåller sig dessutom hierarkiskt till varandra, 
dock inte i en entydig hierarki utan som konkurrerande centrala värden. De har 
också var sin högt värderad underordnande egenskap eller förmåga, som 
fungerar underordnande. Trofasthet värderar lydnad, medan företagsamhet 
värderar anpassning. Dessa egenskaper värderas i förhållande både till kvinnor, 
men också män, som då enligt schablonbilden uppfattas vara underordnade och 
mindre manliga eller mogna. De har dock det gemensamt att 
moderskapsschablonen alltid förhåller sig underordnad dem. 

Relationen mellan moderskapsschablonen och de två manliga schablonerna är 
exempel på genderisering genom en komplementaritetsnorm. En förväntan på 
den kvinnliga kallelseschablonen att samarbeta eller understödja någon av de 
manliga schablonerna. Förväntan på kvinnors komplementaritet är en 
androcentriskt normerande process, som alltså gäller båda schablonerna. 
Moderskapsschablonen underordnas endera kallelseschablonen trofasthet, som 
alltså är en patriarkal schablon, eller kallelseschablonen företagsamhet, som är 
en androcentrisk schablon, och övertar, införlivar och har till uppgift att 
förmedla de maskulina schablonernas respektive egenskaper och normer. Det 
innebär att moderskap, oavsett om det är ett moderskap i familj eller i samhälle, 
underställs antingen trofasthet och formas av lydnad i relation till 
trofasthetsschablonen, eller företagsamhet och formas av anpassning i relation 
till företagsamhetsschablonen. Moderskap relaterat till trofasthetsschablonen är 
alltså en kombination av patriarkal struktur och androcentrisk norm. Den är 
både underordnad och normerad, vilket uttrycks i en förväntan på 
moderskapets underordning och anpassning. Ett exempel på en av 
trofasthetsschablonen formad moderskapsschablon, är sjuksköterskornas 
underordning under läkaren i lydnad, en lydnad som också förmedlas i 
relationen till patienten. Moderskap bestämt av företagsamhetsschablonen är en 
kombination av dubbla androcentriska normer. Dels är moderskapets uppgift 
att understödja manlig kallelse, dels ska moderskapet anpassas i sin utövning till 
att komplettera med ”det kvinnliga bidraget” mannens utövande av sin uppgift. 
Ett exempel på en av företagsamhetsschablonen formad moderskapsschablon 
är diakonissan som med prästen i hans arbete med behövande människor 
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verkar för trons utbredande, där prästen står för läroansvaret och diakonissan 
för omsorg och nästantjänst. På dessa sätt genderiseras moderskapsschablonen 
dvs. den görs androcentriskt normerad och formas utifrån mannen. 
Beroendeförhållandet till de utifrån manliga ideal definierade 
kallelseschablonerna är i allra högsta grad en väsentlig faktor i förståelsen av 
kvinnans kallelse, både i hem och på arbete. En förväntan att kvinnan ska 
underordna sig eller anpassa sig ingår generellt i kallelseschablonerna. 

3.3.3.3 Komplementaritet 

I slutet av 1800-talet diskuterades kvinnors emancipation i termer av en skillnad 
mellan s.k. sund emancipation och osund emancipation. Den sunda 
emancipationen innebar att kvinnan gör mannens sak till sin och blir frigjord i 
sitt tjänande av nästan, medan den osunda emancipationen ansågs vilja 
omkullkasta den ordning mellan könen som Gud inrättat, där kvinnan 
underordnas mannen och hennes kallelse är maka och mor. Denna diskussion 
omfattar en norm om att kvinnokallet skall relatera till mannen, vilket uttrycks 
ovan i resonemanget om relationen mellan schabloner om kvinnors och mäns 
kallelse. Detta menar jag uttrycker den komplementaritetsnorm som jag ovan 
pekat på som en viktig aspekt av den androcentriska normeringen av både de 
manliga kallelseschablonerna trofasthet och företagsamhet.

Diakonissorna är i ett kristet ideologiskt sammanhang en intressant grupp att 
studera med fokus på kallelse och kön. Å ena sidan står de i en kyrkligt 
legitimerad tjänst, vilket är emancipativt i relation till en patriarkal familjesyn. 
De är inte bundna till en man genom äktenskap. Å andra sidan är de 
institutionellt underställda män genom vigning och kyrkoordning, och arbetar i 
kompletterande funktion till män, vilket gör att deras uppgift är formad både 
med förväntan på lydnad och anpassning. Det går inte att entydigt säga hur 
diakonissorna konkret uppfattades eller uppfattade sig själva i diskussionen 
kring ”osund – sund” emancipation. Även om underordning och hjälpen till 
mannen betonades till en början för diakonissorna, så var ändå mycket av 
arbetet självständigt, vilket i längden underminerade synen på kvinnan som 
enbart ett komplement till mannen. Men deras emancipativa roll var 
ambivalent. I rörelsen från det privata till det offentliga, eller från hemmet till 
samhället, var tanken om att en kristen har plikt att tjäna sin nästa ett 
verkningsfullt redskap för att förändra synen på en kvinna i det offentliga som 
fallen, till skillnad från en man som hade hög status i det offentliga. En faktor 
som kan ha förstärkt en allmän acceptans av en förändrad syn på kvinnan i 
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kyrkan är den ideologiska turbulensen under 1800-talet, då den lutherska 
kyrkans inflytande i samhället börjar ifrågasättas. På 1840-talet förlorar kyrkan 
inflytandet över fattigvården. Prästen var ledamot i fattigvårdsstyrelserna, men 
inflytandet minskade. Den nya kommunala organisationsformen utmanade den 
dittills rådande kristna människosynen och samhällsidealet. Kyrkan var rädd att 
förlora barmhärtighetstanken i fattigvården. Här behövdes då kvinnan, som 
man menade hade det rätta sinnelaget och därmed kunde fungera som 
bromsverktyg mot ”ett modernt samhälle” dvs. ett samhälle som inte 
uppfattades slå vakt om plikten att tjäna sin nästa.228 Kvinnor kunde förstärka 
det kyrkliga inflytandet i samhället genom en institutionaliserad nästantjänst i 
acceptans av deras kallelse.

I sitt historiska sammanhang framstår det systraskap som fanns under Ebba 
Boström på Samariterhemmet, som ett avvikande exempel. Det är ett exempel 
på en kallelsetolkning som inte står under en komplementaritetsnorm. Det är 
ett ”lärjungaskap” inspirerat av berättelsen om kvinnorna kring Jesus och tolkat 
av och för kvinnorna själva. Tolkningen av systerskapet är komplex och har 
dels med underordning att göra, dels med synen på samhällsansvar. 
Samaritersystrarna var underordnade bibeltexten och religiös erfarenhet, snarare 
än kyrkan. Sin uppgift såg de som ett uppdrag i Jesus tjänst i kritik mot 
samhället, snarare än ett uppdrag i ett gemensamt samhällsbygge. Systerskapet 
påminner därför mer om en klosterorden, men utan den omedelbara 
underordningen av kyrkan och präster. Under Ebba Boströms ledning 
utvecklades istället olika samarbeten med män som var präster eller läkare, där 
Boström ställde villkoren. Hennes eget ledarskap var dock präglat mer av 
hierarkisk ordning än samarbete.  

Alternativet att underställa sig bibelns berättelser om kvinnor, var kanske mer 
radikalt än det förefaller vid en första anblick. Att läsa dessa och identifiera sig 
med dessa kvinnor kan understödja ledorden lita, lyda, lida och kunde likaväl 
omfattas av diakonissor utanför Samariterhemmet. Men att göra detta i en 
enkönade arbetsgemenskap gör skillnad. Underordningen under Gud, blir 
tydligare. Gemenskapen försvårar för en komplementaritetsnorm att träda i 
funktion. Detta bryter mot androcentriska och patriarkala kallelseschabloner. 
Trots att systrarna får framstötar om nödvändiga samarbeten villkorade av män, 
antas dessa först när en ekonomiskt ohållbar situation gör det nödvändigt. 

228 Åsa Andersson återger och diskuterar olika ståndpunkter som intas av Ingrid Åberg, Tuulikki 
Koivunen Bylund och Inger Hammar. Andersson, Åsa. (2002) s. 104-106. 
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Kallelseschablonen fungerar hierarkiskt ordnande i systerskapet men inte 
patriarkalt och kallelse är androcentriskt i en annan bemärkelse än i 
moderskapsschablonen. Tolkningen av kvinnans kallelse anknyter till 
berättelserna om kvinnor i bibeln, som står i relation till Jesus, snarare än till en 
moderskapsschablon från äktenskapets uppdelning av uppgifter mellan man 
och kvinna. Tuulikki Koivunen Bylunds konstaterande, att Boström varit som 
mest framgångsrik när hon förhållit sig utåt med konfrontation och 
kooperation, och kompromiss inåt mot systrarna, är i ett sammanhang av 
enkönad utveckling en intressant iakttagelse. Det förefaller ha varit ett sätt att 
arbeta i medvetenhet om komplementaritetsnormen, utan att underordna sig 
den.

3.4 Kallelse, arbete och tro 

3.4.1 Stelnande schabloner 

Jag menar att det skifte i samhällssyn som sker under 1900-talet har avgörande 
konsekvenser för bruket av orden kallelse och kall och därmed också för 
kallelsens livstydande funktion. Om det tidigare fokuserats vilka sysslor som 
skulle anses som ett kall (Luthers fråga), kom nu frågan om vem som skulle 
anses vara kallad och till vad, att vara mer central för värderingen av kallelser i 
förhållande till varandra. Den individuella nivån blir arena för antingen fortsatt 
tolkning av kallelse eller, i brist på tolkningsprocess i traditionsförmedlingen, ett 
överförande av schabloner på nya sammanhang. Individualiseringen av det 
religiösa språket, har också konsekvenser för förhållandet kallelse och kön, 
genom att det inte är sysslor, inte heller gruppen kvinnor eller gruppen män 
som förhålls till kallelsebegreppet (Bremers tolkning). Det är den enskilda 
kvinnan och den enskilde mannen som definieras av synen på kallelse. På en 
sekulär samhällelig nivå avstannar tolkningen av kallelse helt och begreppet kall 
blir liktydigt med osjälviskt arbete. Här behålls alltså Luthers fråga tydligare, 
men svaret snävare definierat. Samtidigt uppfattas kallelse som ett begrepp som 
mer relaterar till religiös livsuppfattning. Senare uppfattas kall vara ett nästan 
arkaiskt uttryck från en föråldrad samhällstolkning.229 Schabloner av kall kan 
också användas i överförd bemärkelse. Det som sker i talet om det 
gemensamma livet i samhället är att en kristet präglad samhällsideologi 
avvecklas och sekulära politiska ideologier övertar tolkningen av människors 
gemensamma relationer.

229 Jfr. det inledande citatet av Ola Salo, The Ark. Arkaiskt innebär här inte det samma som 
stereotypt, men som refererande till en odefinierad äldre tid. 
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I samhället sker en gradvis uppdelning mellan kyrka och samhälle både konkret 
och ideologiskt. I samhällsinstitutioner som fattigvård, skola och sjukvård, skiljs 
beslutsstrukturerna från statskyrkans inflytande alltmer under 1900-talet. I 
statskyrkan sker en förändring av beslutsstrukturerna så att de liknar 
kommunernas partipolitiskt baserade demokrati. Detta påverkar tänkandet om 
människans kallelse. Den ökade betoningen av ett individualiserat 
kallelsebegrepp fortsätter och kallelse på en strukturell nivå avgränsas och 
övergår i hög grad till ett samtal om kyrkosyn. Särhållandet av samhällets 
politiska styrning och kyrkans inflytande accepterades av de flesta, antingen 
som en marginalisering av kyrkornas och religionens roll eller som ett uttryck 
för en motsättning mellan tro och politik.230 Tanken om en människas kall med 
ursprung i en kristen livssyn, kom i språket att förlora något av sin livstydande 
funktion, när ordet inte med nödvändighet behövde ha direkt referens till 
kristen trosåskådning. I diskussionerna om kallet kommer det alltmer att handla 
om arbete och/eller engagemang. Kring sekelskiftet 1900 hade flera olika 
sammanhang kring ordet kallelse/kall utvecklats. Det rådde en viss 
begreppsförvirring.231 Så här i efterhand kan man ändå urskilja två huvudlinjer, 
där den ena är mer yrkesetisk och den andra mer religiöst präglad. Det handlade 
inte om att de var helt skilda åt. Skillnaden mellan dem kan uttryckas som att i 
det ena fallet var kopplingen till kristen tro implicit, i det andra explicit.

3.4.2 Samhällskall 

I det tidiga 1900-talets yrkesvägledande litteratur påtalas kallets vikt för det som 
uppfattades vara de högre yrkena: läkaren, prästen, läraren/lärarinnan, 
forskaren och författaren, men också domare, ingenjör, sjuksköterska och 
barnmorska. Här får tanken om ett kall en rangordnande funktion. De lägre 
yrkena eller medelklassyrkena avkrävs annan kompetens, men vad gäller de 
högre yrkena betonas vikten av ”hågen”, det starka intresset, vilket är kallelsen. 
Intresse, vilja och personlighet betonas. Relaterat till denna hierarkisering av 
kallet hör också att det benämns med kön. Den köns- och klassrelaterade 
hierarkiseringen av kallbegreppet smälter samman och blir ett. Kall blir alltmer 
synonymt med yrke, men inte helt. Kallet förefaller rymma de könsegenskaper 
som behövs för ett visst yrkes utövande. Där manliga yrken presenteras som 

230 Däremot förekom avvikande röster som inte gjorde samma uppdelning mellan samhälle och 
kyrka, vilket öppnar för andra förutsättningar för tänkandet om kallelse. Ett exempel på detta är 
Emilia Fogelklou som talade om samhällskallelse i andra termer. Johnselius Theodoru, Cecilia. 
(2003) s. 102-121. 
231 Andersson, Åsa. (2002) s.117. 



94

möjliga för kvinnor, kombineras detta med särartsargument där det betonas att 
kvinnan bidrar genom en underordnad och komplementär relation till mannen. 
Kvinnans bidrag till yrket är hennes tålamod och noggrannhet, detaljsinne, 
intuition och omsorg om individen. Fyra faktorer blir tydliga under denna tid 
kring uppfattningen om vad som är ett kall. Kopplingen kall och status blir 
tydlig för mannen. Kall är ett yrkeshierarkiserande ord. Kall betyder också 
livsuppgift, vilket kan ses som en engagerad och positiv syn på arbetet. Det är 
gott och meningsfullt för människan. Kalltanken associerar också till 
könsspecifika egenskaper och i tanken om kallet finns en ideell drivkraft och en 
specifik etisk hållning.232

Även om kall och status är nära relaterat, ger denna status ingen utdelning i 
form av lön för kvinnor. Det som skiljer yrkesarbetande män och kvinnor med 
ansvar åt, är att mannen kan vara och oftast är gift. För kvinnan förutsätts det 
att äktenskap och yrkeskall står i konflikt. Därmed har man och kvinna olika 
försörjningsansvar. En kvinna satsade antingen sin kraft i yrket som kall eller i 
sitt kall som maka och mor. Kvinnor kunde inte i det tidiga 1900-talet 
kombinera någon form av tjänstemannayrke eller högre yrket med familj. Även 
lagstiftningen byggde på detta, och motsättningen mellan kall och avlönat 
arbete ska snarare ses som en funktion av denna motsättning mellan moderskall 
och yrkeskall, än kalltanken i sig.  

Kallet uppfattas alltmer vara statiskt och därmed uppstår också diskussioner om 
huruvida den ska refereras till. Det ses som ett hinder för professionalisering 
men också löneutveckling. 1933 beslutar man, som tidigare nämnts, i Svensk 
sjuksköterskeförening att inte längre nyttja kalltanken, utan menar att det är mer 
fruktbart för en ökad status att tala i termer av en professionalisering av 
yrket.233 En motsättning mellan professionalisering och kall uppfattas. Den 
individualiserade tolkningen av kallelse har alltså slagit igenom tillsammans med 
dess betoning av individens egenskaper och förmågor. Detta kan naturligtvis 
uppfattas stå i motsats till en professionalisering, utbildning och utveckling av 
omvårdnad som yrkeskompetens.

Åsa Andersson konstaterar att kallbegreppet används för att markera status och 
hierarkier i vården. Detta är en konsekvens av en tolkning där kallelse blir en 
individualiserad possessiv schablon vilket innebär att vissa ansågs ha ett kall och 

232 Andersson, Åsa. (2002) s. 113 -115. 
233 Andersson, Åsa. (2002) s. 198f. 
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andra inte. Ofta rör diskussionerna om status frågor om bildning och skolning, 
där olika sköterskeskolor hade olika status.234 I detta sammanhang kommer 
också frågan om pengar in. Ekonomiska skäl menade man inte kunde ligga till 
grund för och avgöra vem som kunde bli sköterska.235 Kallet uppfattades som 
en del i en människas karaktär och ansågs därmed vara ett bättre mått på 
lämplighet för yrket. Utbildningen var också ett argument för den egna 
kompetensens status gentemot läkarkårens kunskap, och därmed ett värnande 
av sjuksköterskans rätt till bedömningen av en patients vård, trots hennes 
underordnade position under läkaren.236

I exemplet med sjuksköterskorna blir det tydligt att kall är ett ord som inte 
fungerar som ett allmänmänskligt definierande och beskrivande ord, utan får 
olika konsekvenser vad gäller mäns och kvinnors över- respektive 
underordnade positioner och öppna respektive begränsande definition av 
livsuppgift. Kallet har blivit en icke-dynamisk föreställning om en läggning eller 
egenskap som gör personen lämplig för vissa yrken. Schablonen har stelnat i en 
patriarkal och androcentrisk form. 

Den patriarkala kallelseschablonen handlar om organisation av arbete och familj 
i samhället. Denna ordning upprätthålls genom lydnad, vilket kan villkora även 
många mäns liv. Sjuksköterskorna hör till kategorin ogifta kvinnor. Deras 
yrkesutövning och försörjning har accepterats genom ett omtolkat kallbegrepp, 
men i omtolkningen ställs ett villkor, nämligen att kvinnorna antingen är ogifta 
och arbetar, eller är gifta och deras arbete i familjen finansieras av en man. 
Genom att det i en icke-dynamisk tolkning av kallet förutsätts ett val mellan 
arbete och giftermål resulterar detta i att kvinnornas försörjningsplikt anses vara 
lägre än männens, i vilkas plikt det ingår att försörja en familj. Kallet motiverar 
därmed lägre lön för kvinnor. Villkoret garanterar en fortsatt manlig kontroll av 
arbetslivet. Detta är den patriarkala kallelseschablonens villkor.

I sjuksköterskornas kall sammansmälter den patriarkala och androcentriska 
kallelseschablonen till en, vilket leder till en förstärkning av kvinnors 
underordning. Den androcentriska kallelseschablonen handlar om 
karaktärisering och normering av vad som anses vara lämpliga uppgifter för 
män respektive kvinnor. Sjuksköterskornas arbetsmoral understryks och som 

234 Andersson, Åsa. (2002) s. 163f. 
235 Det handlar alltså om olika elevers ekonomiska bakgrund, där mer välbeställda aspiranter 
naturligtvis kunde vara en ev. inkomstkälla för institutionen i form av donationer eller gåvor. Att 
fokusera elevernas lämplighet gynnade arbetarklassen. 
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del i denna ingår ett understödjande av läkarens arbete. Moderskapsschabloner 
spelar här en normerande roll för uppgifter som anses vara lämpliga för 
kvinnor. De kan variera något, men rör i hög grad omvårdnad i vid bemärkelse. 
Den androcentriska kallelseschablonen upprätthålls genom anpassning. 

Det villkor som ställs för det kvinnliga kallet är komplementaritet, vilket gör att 
kvinnorna inte konkurrerar med männens kall och ämbeten. Mannens kontroll 
över arbete och familj bibehålls därmed. Sjuksköterskorna utgör ett tydligt 
exempel. Genom lydnad och anpassning till villkoren av underordning och 
komplementaritet garanteras kvinnan möjlighet att kunna verka och bidra till 
samhället. Men schablonerna fungerar inte som allmänt livstolkande ord ens för 
kvinnor. De tiger om den ogifta moderns situation. Inte heller ger de någon 
ledning för gifta kvinnor i strävan att jämka samman arbete och familj. Inte 
heller understödjer de tanken att kvinnor kan utföra samma arbete som en man, 
möjligen om de utgör ett undantag i någon bemärkelse t.ex. genom att utföra 
samma arbetsuppgift dubbelt så bra. 

3.4.3 Exempel på teologiska tolkningar 

Vad sker då med begreppet kallelse i svensk 1900-talsteologi? När Svenska 
kyrkans präster i tidigt 1800-tal hade deltagit i riksdagsdebatten om kvinnans 
frigörelse och kallelse, gjordes det med en gemensam referens till ordet, där 
samhälle och kyrka inte skildes åt och med ett självklart tolkningsföreträde för 
dessa präster. Begreppet kallelse tolkades visserligen teologiskt på olika sätt, 
men kopplingen till kristen livssyn låg som en outtalad gemensam grund 
kringgärdad av lagstiftning. Svenska kyrkan var i förändring under 1800-talet. 
Det gällde både organisation och samhällsinflytande, och trostolkningar och 
gudstjänstliv. Med den framväxande väckelserörelsen inom och utanför kyrkan 
kom flera teologiska läropunkter att tolkas och omtolkas i människors samtal 
om tro och liv, vilket fick konsekvenser för synen på kallelse i samhället och 
konsekvenser för synen på kyrkans roll och uppgift. Försoningslärorna, som 
hör samman med synen på rättfärdiggörelsen, var ett centralt debattämne i 
väckelsen, vilket påverkade synen på definitionen av kallelse. Under 1900-talet 
diskuterades kallelse i flera omgångar och med skilda perspektiv. Jag väljer här 
två exempel, dels Einar Billing som i en skrift om kallelse bearbetar kallelse i en 
strävan att överbrygga konsekvenserna av en individualiserad syn på kallelse 
som skapat ett teologiskt avstånd mellan individens och samhällets kallelse. 
Dels Gustaf Wingren som i en avhandling om kallelse också bearbetar 

236 Andersson, Åsa. (2002) s. 168-174. 
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konsekvenser av en individualiserad kallelsesyn, där uppmärksamheten på 
medmänniskans nöd riskerar att försvinna. 

Einar Billing utkom 1909 med skriften Vår kallelse. Han var långt ifrån den enda 
debattören, men jag väljer att presentera några av hans ståndpunkter som fick 
gehör inom Svenska kyrkan. Hans tolkning av kallelse ställs i relation till 
debatten om försoning och förlåtelse, samtidigt som han påpekar vikten av 
kyrkan som en gemenskap i tro. Ytterligare ett skäl för att presentera Billing, är 
att Gustaf Wingren i Luthers lära om kallelsen kritiskt diskuterar det 
kallelsebegrepp Billing för fram. Jag finner det också tillräckligt att presentera 
dessa två teologer som exempel tillsammans med den historiska genomgången 
av kallelsebegreppets mångtydighet, för att kunna gå vidare med avhandlingens 
syfte att bearbeta frågan om kallelse och kön. 

3.4.3.1 Kallelse genom evangelium 

Einar Billing skriver i en tid då Svenska kyrkan uppfattade sig vara i kris efter 
att ha ifrågasatts av väckelserörelserna. Försoning, förlåtelse och kallelse var 
viktiga delar i diskussionerna. Skriften Vår kallelse, menar jag ska ses som ett 
kyrkoteologiskt inlägg, dvs. att det är rimligt att anta att Billing gör ett val 
utifrån teologiska spänningar mellan samfund när han betonar närheten mellan 
kallelse och försoningslära. Försoningen är den samfundsskiljande teologiska 
punkten och för att bearbeta frågan om Svenska kyrkans roll i ett modernt 
samhälle, behöver denna teologiska fråga sammanföras med kallelsebegreppet i 
en lutherskt grundad reflektion. Billings diskussion om kallelse hade alltså ett 
nära samband med synen på försoning. 

…när Luther förstod, att den kallelse, varmed Gud kallar alla dem, som lärt sig 
inse ’att de ej av eget förnuft eller kraft kunna tro på Jesus Kristus eller komma 
till honom’, ej är en kallelse genom lag utan ’genom evangelium’ – då var den 
nya kallelsetanken där.237

Billing menar att kyrkan, sakramenten, friheten och kallelsen är förlåtelse. Guds 
försyn och Guds försoning är sammanförda till ett hos Luther, betonar Billing. 
Gud ordnar allt till det bästa och tilliten till detta är att leva ett liv i förlåtelse.238

Kallelsen tolkas alltså i en annan ram än tidigare. Det är inte längre 
tvåregementsläran och med den en samhällsordning där hushåll, stat och kyrka 
utgör teologisk förutsättning. Billing förhåller sig till individualiseringen av 

237 Billing, Einar. (1956) s. 7. 
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religionen, men betonar vars och ens gemensamma utgångspunkt i förlåtelsen 
som erbjuds alla lika. En god Guds försyn är vad alla kallas till att leva med som 
grundtillit.

På detta sista – Gud ordnar allt, låt honom ordna allt åt dig – ligger tonvikten. 
Den djärvaste och strängaste försynstro är här oupplösligt förenad med 
försoningstron, och kallelsen är så till vida syntesen av försoningstro och 
försynstro.239

Detta teologiska resonemang leder Billing till en syn på kyrkan som en 
folkkyrka, där denna tro understöds och förmedlas och dit var och en har 
tillträde. Centralt i Billings tolkning är hans syn på vem Jesus är, och vilken roll 
Sonen spelar i hans treenighetstanke, nämligen som försonare. I avslutningen av 
sin skrift säger Billing: 

Men varför blev han [Anden] så flyktig hos oss? Emedan vårt liv med Sonen 
förblev ett helgdagsliv vid sidan av vårt vardagsliv med Fadern. Först när Sonen 
på allvar får följa med in i Faderns rike, så att vi taga allt vad Fadern tillskickar 
oss jämväl ur hans hand, och såsom det innersta i varje kallelseuppgift se 
Sonens stora gåva, syndernas förlåtelse, kan Anden förbliva hos oss.240

Hos Billing betonas en stark tillit till Guds försyn och en människosyn där 
människan är i starkt behov av syndernas förlåtelse. Mellan dessa två teologiska 
poler syndaförlåtelse och kallelse menar han att helgelsens process pågår. 
Syndaförlåtelsen leder till kallelse, och kallelsen för människan på nytt tillbaka 
till syndernas förlåtelse.241

Resultatet av denna kallelsetolkning är att man som kyrka riskerar förlora en 
socialetisk dimension, samtidigt som tolkningen av kyrkan förstärks som en 
social gemenskap som bygger på enskilda människors initiativ och vilja. Denna 
gemenskap är olika villkorad för män och kvinnor, genom det allmänmänskliga 
perspektivet som Billing ger. 

3.4.3.2 Kallelse och ansvar 

Liksom Billing utgår teologen Gustaf Wingren från att läran om 
rättfärdiggörelse genom tro är en bakomliggande förutsättning för Luthers 

238 Billing, Einar. (1956) s. 9-11. 
239 Billing, Einar. (1956) s. 9. 
240 Billing, Einar. (1956) s. 56. 
241 Billing, Einar. (1956) s. 49. 
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kallelselära, men inte den enda. Mot Billing invänder han att förlåtelse och 
kallelse inte kan sägas vara två sidor av samma sak. Wingren lyfter fram och 
betonar att hos Luther är kallelsen till nästankärlek en egen tanke underkastad 
de villkor som ställs under lagen, dvs. det vardagliga livet med alla dess 
begränsningar.242 Wingren har själv blivit kritiserad för att i sin tolkning tona 
ner det feodala draget i Luthers kallelsetanke.243 Jag menar att just detta gör 
Wingrens tolkning till en intressant röst i luthersk teologi, även om jag menar 
att det finns andra sätt att hantera det feodala draget, än att tona ned det. 
Wingren lyfter fram andra sidor i Luthers teologi, som formar tanken om 
människans kallelse, vilket är ett kreativt och konstruktivt sätt att bidra till 
diskussionen om människans kallelse. 

Fokus för Wingrens arbete är att tanken om människans kallelse i hög grad 
handlar om utformningen av människosyn, både som enskild människa och 
som relaterad till medmänniskan.244 Wingren nyttjar den teologiska 
distinktionen i Luthers teologi mellan människans plats inför Gud och 
människans plats i världen, men utan att fullfölja denna tanke till en över- och 
underordningsteologi med socialetiska konsekvenser. Han gör en omtolkning 
av den patriarkala kallelseschablonen, och utmanar det patriarkala draget, 
genom att förlägga Guds tilltal till människan som ropar efter någons hjälp. 

På jorden hör alltså kallelsen hemma, icke i himmelen, och mot nästan är den 
riktad, icke mot Gud. Detta är en synnerligen viktig preliminär bestämning. Man 
sträcker sig i kallelsen icke upp emot Gud, utan man böjer sig ned mot jorden. 
När man så gör, sker Guds fortsatta skapelseverk: Guds kärlek tar gestalt på 
jorden, och det yttre blir vittne om Guds kärlek.245

I sin genomgång av Luthers syn på kallelse betonar Wingren kallelsens 
dubbelhet av fasthet och rörlighet, en spänning som Wingren inte avser lösa 
upp utan ser som en kallelsens dynamik. Han öppnar alltså schablonen. Denna 
dynamik hade att göra med Luthers ontologiska utgångspunkt att både Gud 

242 Wingren riktar skarp kritik mot Billings förståelse av kallelse och påpekar att den inte är luthersk i 
den bemärkelsen att Billing bortser från att kallelse enligt Luther endast hör hemma i det världsliga 
regementet. Kallelse ger stadga och fasthet inför människor, inför Gud däremot är de synd. Wingren, 
Gustaf. (1993) s. 80f.
243 Grenholm, Carl-Henric. (1988) s. 177. 
244 I den fjärde upplagan utgiven 1993 understryker Wingren i förordet att något av det viktigaste i 
hans bidrag är inriktningen på medmänniskan och frågan om ”vad den andre reellt behöver”, snarare 
än den skrivna lagens bokstav. Han argumenterar för livsomständigheternas del i tolkningen av 
kallelse framför en tolkning som menar att begrepp eller text överordnas i tolkningen av livet. 
Wingrens utgångspunkt är därmed mer orienterad mot kallelse och människosyn än kallelse som 
arbetsetik eller kyrkosyn. Wingren, Gustaf. (1993) s. 8. 
245 Wingren, Gustaf. (1993) s. 23. 
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och djävul överallt var närvarande. Det jordiska och allt skapat står under både 
förstörelse och nyskapelse. Wingren tecknar detta som en teologisk bakgrund 
till tvåregementsläran. Wingren pekar här också på att skapelsesynen hos Luther 
inte enbart relaterar till skapelseberättelserna, utan till en teologisk betoning av 
Gud som ständigt nyskapande.246 Wingren syftar alltså till att skapa en mer 
dynamisk syn på kallelseläran än den som vanligen uppfattats i relation till 
tvåregementsläran, där Luther ger stort utrymme för över- och underordning i 
samhället. Människan står alltså mellan Gud och Satan vad gäller sin ”person”, 
men ämbetet i sig står på Guds sida (genom uppfattningen att Gud verkar även 
genom den världsliga makten). Detta innebär att personerna i ämbetet kan 
tillhöra Gud eller djävulen, vilket betyder oerhört mycket för hur arbetet utförs. 
En ”ond ämbetsinnehavare” sätter sig i Guds ställe, medan en ”god” strävar 
efter att tjäna sin medmänniska.247 Maktutövandet och problemet med 
maktutövning förläggs alltså till den enskilde inte till strukturerna i denna 
tolkning av Luther. Detta teologiska resonemang leder hos Wingren till en syn 
på den kristnes uppgift som radikalt ansvarig oavsett om han eller hon lever 
och verkar i eller utanför kyrkan, att ha ett ansvar för sin medmänniska. 

Wingren lyfter också fram kallelse i motsats till upprepning i begreppsparet 
imitatio – vocatio. Wingren betonar individens eget ansvar för kallelsen. Den bör 
inte betraktas som ett mönster som det är möjligt att kopiera från individ till 
individ. Kallelse menar Wingren, är beroende av tid och rum, vilket gör att 
efterbildandet görs omöjligt. Samma handlingssätt passar inte i alla 
sammanhang.248 Wingren citerar Luther som menar att de heliga ska leva i 
samma tro och drivas av samma Ande, men i det yttre utföra olika verk.249

Istället för att imitera andra heliga, ska personen i sin kallelse göra det som 
gagnar den andra. Detta understryker individens ansvar. Enligt Wingren menar 
Luther att imitation är omöjligt. 

Det enda helgon, jag med någon mening kunde imitera, vore ett helgon med 
samma nästa som jag och samma relation till denna nästa som jag. Men på min 
punkt har aldrig något helgon stått.250

Ansvaret för handlingen läggs radikalt på den enskilda individen. Det enda 
förebildliga som kan tas till vara i ett efterliknande, menar Wingren är någons 

246 Wingren, Gustaf. (1993) s. 84f. 
247 Wingren, Gustaf. (1993) s. 91. 
248 Wingren, Gustaf. (1993) s. 164. 
249 Wingren, Gustaf. (1993) s. 165. 
250 Wingren, Gustaf. (1993) s. 172. 
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trohet i sin uppgift. Detta synsätt gör att personen står ensam ansvarig. Det är 
svårt för andra att bedöma andras prövningar, det är också omöjligt för någon 
att genomskåda de andras liv. Helgelsen är dold, därmed också kyrkan som 
helig gemenskap.

Tron håller fast, att helgade kristna finnas, fast den vet, att de sköta sina kallelser 
”mitt i det allmänna vimlet”.251

I denna radikala ensamhet och i sin tvekan kan den enskilda människan hämta 
vägledning i bön. Wingren betonar att det är karaktäristiskt för Luther att Guds 
nyskapelse av ordningar ofta sker via människors bön.  

Bönen är den dörr, genom vilken Gud, Skaparen och Herren stiger nydanande in 
i hem, samhälle och arbete. Människan riktar på en gång mödan nedåt och 
förtröstan uppåt och blir därigenom en Guds cooperator [medarbetare]och en 
larva [mask] för Gud.252

För Wingren är kallelsen det som utgör grunden för den enskilda människans 
ansvarstagande i varje stund. I en ”dubbel öppenhet mot Gud och den jordiska 
kallelsen – vinnes vissheten om att en bestämd handling bör göras”. Och när 
Gud ger en kallelse ger han löftet om sin närvaro.253 Wingren ger uttryck för 
och fokuserar i analysen av kallelse en syn på människan som radikalt ansvarig 
för sin livstolkning inför sina medmänniskor. Han ger också uttryck för en 
Gud, som är närvarande i människans livsvaraktiga kamp och strävan i att göra 
det som gagnar medmänniskan, och som att verka genom ”ämbetsstrukturer”. 
Detta senare ses dock mer som en given bakgrund. Den varken kritiseras eller 
omtolkas av Wingren, som snarare förefaller hantera denna struktur genom ett 
förstärkande av individens roll och ansvar. 

3.4.3.3 Genderiserad allmänmänsklighet 

Varken Billing eller Wingren tar itu med spänningen mellan individnivå och 
strukturell nivå i synen på kallelse. Båda tenderar, liksom övrig teologisk 
diskussion i stort, att fokusera på vad det är att ”vara kallad”, snarare än att 
fördjupa analysen av vad kallelse innebär både för individen och i olika 
strukturer för människors liv tillsammans. Carl-Henric Grenholms kritik att 
Wingren inte gör rättvisa åt det feodala draget i luthersk kallelselära, kan 

251 Wingren, Gustaf. (1993) s. 172. 
252 Wingren, Gustaf. (1993) s. 182. 
253 Wingren, Gustaf. (1993) s. 192f. 
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kompletteras med att i sin tolkning av kallelse tenderar Wingren att i likhet med 
Luther, underskatta den negativa kraften i maktstrukturer och överskatta 
individens möjligheter att stå emot maktutövning. Just spänningen mellan 
individnivåns kraftfulla kallelsetanke och uppmaning till handling, och den 
strukturella nivåns tilltro till Guds närvaro i strukturerna är vad t.ex. 
sjuksköterskor kan sägas kämpa med i sin vardagliga arbetssituation tolkad som 
kall.

Man kan konstatera att den genderisering som finns avspeglad i 
sjuksköterskornas diskussion om kallet, överhuvudtaget inte behandlas vare sig 
av Billing eller av Wingren. Detta trots att Billing försöker förhålla sig till 
kyrkans roll i samhället och Wingren betonar vikten av att se det unika 
sammanhangets roll i tolkningen av kallelse. De gör teologiska reflektioner mer 
som generella omtolkningar av samhälle, kyrka och individ. Att kallelse i sin 
konkreta tillämpning faller helt olika ut vad gäller mäns och kvinnors livsvillkor, 
vilket har exemplifierats, tas inte upp. Wingren argumenterar för att kallelsen är 
olika för var enskild människa, men att könet skulle vara en faktor som ger 
skillnader i konkret livstolkning och gestaltning av detta liv, diskuteras inte i 
Luthers lära om kallelsen. Kallelse uppfattas både av Billing och av Wingren vara 
en generell term ur ett allmänmänskligt perspektiv, vilket avsiktligt eller ej, ger 
ett androcentriskt perspektiv på kallelse. Den konstaterade förstärkta 
genderisering av kallelsebegreppet under 1800-talet, som ger förutsättningarna 
för förståelsen av kallet i det tidiga 1900-talet har konsekvenser för människors 
liv. Kallet konstateras vara oanvändbart som livstydande ord för t.ex. 
sjuksköterskorna i deras förståelse av sin dagliga uppgift. Detta under 
förutsättning att man inte accepterar att betrakta sjuksköterskor som icke-
professionella, lågavlönade och underordnade i en hierarkisk organisation. Mot 
bakgrund av detta, är det en anmärkningsvärt att ordet används teologiskt och 
kyrkligt som ett allmänmänskligt begrepp, utan att hänsyn tas till kvinnors 
faktiska livsvillkor i samtiden. 

3.4.3.4 Kallelse och arbete 

Ett område där det talas om kallelse på en strukturell nivå är i teologiskt 
förankrad arbetsetik. När frågan om en adekvat utformning av det teologiska 
kallelsebegreppet ställts, har fokus varit begreppets otillräcklighet att bidra till 
en adekvat livstolkning. Kritiken rör hur ett kallelsebegrepp med hög värdering 
av arbete, ska kunna relateras till en situation som utöver betalt arbete också 
rymmer både arbetslöshet, ökad fritid och spänningen mellan arbete och 
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familjeansvar. I studien Protestant Work Ethics presenterar Carl-Henric 
Grenholm en modell över ett antal teologiska element som ingår i en 
protestantisk syn på arbetsetik: Läran om skapelsen, kristologin, eskatologin 
och synen på människan.254 Han betonar att synen på människan är central, 
eftersom den är en länk mellan teoretisk och praktisk filosofi. Människosynen 
innefattar bestämda uppfattningar om människan och om vad som anses ha 
värde.255 Carl-Henric Grenholm föreslår en revidering av framför allt tre 
teologiska aspekter i ett protestantiskt kallelsebegrepp. För det första, en 
teologisk revision där kallelse bör hållas isär från läran om predestinationen, en 
lära som Grenholm avvisar. För det andra, en revision som rör synen på makt. 
Det feodalt patriarkala draget bör skiljas från begreppet eftersom det står i 
konflikt med en syn på människan som fäster vikt vid att alla människor är 
skapade till Guds avbild och genom detta har lika värde. Samt, för det tredje, en 
revision av en betoning av självuppoffring i kallelsen, vilken bör ersättas med en 
förståelse av att nästantjänst innebär en strävan för andra människors och vårt 
eget bästa.256 I hans förslag till revision betonas att ett förhållningssätt till 
spänningen mellan socialetik och individualetik är nödvändig. Han avvisar 
också synen på arbetet som en uppoffring av det egna för andras skull, utan 
framhäver att kärleksbudet att älska sin nästa inte är en altruistisk princip. Det 
inkluderar både att verka för andras goda och eget självförverkligande. 
Grenholm uppfattar ingen nödvändig motsättning i detta.257

Grenholm varken argumenterar för eller förklarar varför han menar att 
kallelsebegreppet bör revideras utifrån dess eventuella förtjänster, utan tar 
kallelsebegreppet för givet som grund för protestantisk arbetsetik. Det är 
möjligt att uppfatta detta som en utgångspunkt i att kallelsebegreppet är så 
integrerat i svensk kultur, att det ingår som ett omedvetet och självklart 
moment i vår kulturs tänkande kring arbete. Jag menar dock att det är av vikt 
att argumentera för en revision, eftersom flera teologer likaväl som andra 
troende väljer att avvisa begreppet eftersom de menar att det inte längre 
fungerar som ett livstydande begrepp. Sjuksköterskorna slutade använda 
begreppet som grund för beskrivningen av sin yrkesroll, däremot återkommer 
begreppet i omvårdnadsetik i samtalet om människosyn och arbetets 
utförande.258 Teologen Miroslav Volf menar att kallelsebegreppet, även om det 
utgör grund för protestantisk arbetsetik, har en alltför negativ funktion och drar 

254 Grenholm, Carl-Henric. (1993) s. 197. 
255 Grenholm, Carl-Henric. (1993) s. 198. 
256 Grenholm, Carl-Henric. (1993) s. 283-286. 
257 Grenholm, Carl-Henric. (1993) s. 285f. 
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slutsatsen att det teologiskt är en mer fruktbar väg för arbetsetiken att överge 
kallelsebegreppet till förmån för en andlig gåvoteologi som grund för en kristen 
teologi kring arbete. Volf återvänder till nytestamentliga brevtexter för att 
revidera den protestantiska arbetsetiken.259 Frågan är om motsvarande 
vändning som gjorts utifrån erfarenheterna i vårdetik kan göras i teologin, 
nämligen att betrakta kallelsetanken ur ett människosynsperspektiv, och därefter 
som konsekvens av detta utforma en arbetsetik där t.ex. familj och arbete inte 
ställs i motsättning. En grundläggande analys av sambandet mellan kallelse och 
kön är nödvändig att göra, för att inte reproducera patriarkala och 
androcentriska kallelseschabloner. 

3.5 Kallelsebegreppets problem och möjligheter 

Den grundläggande frågeställningen för avhandlingen är huruvida det är möjligt 
att undvika att kallelse främjar kvinnors underordning. Det är dags att göra en 
sammanfattning av begreppets problem och möjligheter att möta denna fråga. 
Två grundläggande problem med kallelsebegreppet har diskuterats. Det ena är 
dess mångtydighet. Det andra är dess underordnande funktion särskilt i 
förhållande till kön. Jag avser lyfta fram och diskutera några punkter där jag 
menar att det är möjligt och fruktbart att göra en omtolkning. 

3.5.1 Mångtydighet 

Tre olika aspekter av mångtydighet har diskuterats så här långt: mångtydighet i 
språkbruk, teologi och tillämpad tolkning i en viss tid och livssituation. Den 
första mångtydigheten diskuterades i relation till webbundersökningen och är en
språklig mångtydighet och oklarhet. Orden kall och kallelse, som ofta används 
synonymt i vardagsspråket, används dels som metafor dels som schablon. Det 
metaforiska språkbruket har, menar jag, stöd i väckelserörelsens berättelseform, 
där berättelserna broderar ut kallelsens etymologiska ursprung i Guds röst och 
för över detta till det egna livssammanhanget. I det vardagliga språkbruket 
används däremot ofta kall/kallelse som en stelnad schablon för vissa yrken, 
eller i överförd bemärkelse på andra. Ett tredje språkbruk visade dock på 
ansatser till ett öppnande av schablonen och prövande omtolkning, vilket är 
intressant eftersom detta är ett villkor för att en schablon ska kunna fungera 
livstydande på ett till livssammanhanget rimligt sätt. 

258 Martinsen, Kari. (2000); Eriksson, Katie. (1987); (1991). 
259 Volf, Miroslav. (1991). 
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Den andra mångtydigheten handlar om teologisk mångtydighet. Som konstaterats 
har denna sitt ursprung i olika tolkningar och synsätt på människan och hennes 
gudsrelation, vilket diskuterats i den historiska bakgrundsteckningen till 
begreppet. Luthers utgångspunkt för sin teologi i läran om rättfärdiggörelse 
genom tro, vilken påverkar och avgränsar läran om goda gärningar, har inte 
endast en teologisk tolkning utan flera. Även tvåregementsläran som påverkar 
tolkningen av kallelse, uppfattas på olika sätt. Framför allt tillmäts den olika 
starkt inflytande i tolkningen och kritiseras eller tonas ned i senare luthersk 
teologi.

Den tredje mångtydigheten rör tidsbunden mångtydighet. Denna har att göra med 
religionens individualisering. Här argumenterar jag för att kallelse under 1800-
talet genomgår en förflyttning från att vara ett samhällsideologiskt begrepp och 
en patriarkal schablon, till att vara ett begrepp som främst tolkar den enskilda 
individens liv. Här fungerar kallelse i hög grad som en androcentrisk schablon. 
Jag har valt att markera en skillnad i avhandlingen mellan att tala om kallelse 
som ligger på en strukturellt socialt interagerande nivå och att vara kallad som 
ligger på en individnivå. Genom individualiseringen av kallelsebegreppet har det 
kommit att bli svårare att hantera begreppet på en strukturell nivå. Det 
individualiserade kallelsebegreppet medför en risk att det snarare håller isär 
människor från varandra och betonar deras unika sidor, än betonar deras 
gemensamma uppdrag.

3.5.2 Främjande av underordning 

En genusteoretisk analys visar på ett antal problem med kallelsebegreppet. Ett 
grundläggande och bestående problem skapas när Luther upphöjer 
modersrollen som kvinnoideal, samtidigt som han spelar ut den mot nunnans 
möjlighet till ett förhållandevis självständigt liv. Denna motsättning är vad som 
framför allt skiljer mäns och kvinnors grundläggande livsvillkor i den lutherska 
teologin. För män spelas inte fadersroll och självständigt liv ut mot varandra på 
motsvarande sätt. Detta utgör ett allvarligt hinder för en genusreflekterad 
kallelseteologi om man inte vill acceptera en teologi som underordnar kvinnor. 
Kvinnans underordning sker dessutom på olika sätt beroende på om man talar 
om kallelse eller att vara kallad. Att tala om kallelse gör att patriarkala strukturer 
och frågor om makt och inflytande träder i förgrunden, medan att tala om att 
vara kallad, den individuella nivån, gör att androcentriska föreställningar om 
både män och kvinnor och deras inbördes relation fokuseras. I den patriarkala 
strukturen utgör lydnaden ett problem. Vad gäller den androcentriska 
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tolkningen utgör förväntan på kvinnors anpassning och komplementaritet i 
förhållande till män ett problem. Ytterligare ett problem med den starka 
betoningen av individens ansvarighet, är på vilket sätt mäns och kvinnors 
identitet skapas på skilda sätt p.g.a. kön, vilket betonas av Simone de Beauvoir. 
Kvinnans identitet, som i situation efter situation, formas till den andre har 
andra förutsättningar än mannen. De flesta kallelseschablonerna är 
androcentriska och/eller patriarkala. Men det finns även exempel i den 
omgivande kulturen och samhället på kallelseschabloner som inte entydigt kan 
definieras som sådana. Både Fredrika Bremer och Ebba Boström omtolkar 
kallelse på ett sådant sätt att deras tolkningar inte reproducerar den tidigare 
genderiseringen.

3.5.3 Möjligheter 

Jag menar att det finns två avgörande skäl för ett tillvaratagande av begreppet 
kallelse. Samtidigt förutsätter ett sådant tillvaratagande en tolkning som är gjord 
i relation till den betoning av kvinnors och mäns lika värde och samhällets 
strävan för könens lika villkor i familj och arbetsliv som råder i vår kontext. Det 
ena skälet är det som filosofen Ulla Holm understryker i diskussionen om 
professionaliserat modrande, där kallelse uppfattas rymma en ”bry-sig-om-
komponent”. I Holms påpekande bär tanken om kallelse en uppfattning om 
omsorgsförmågor som något som inte är självklart, utan något som måste odlas 
och tas tillvara genom att studeras. Kunskap om omsorgens unika karaktär, 
villkoren för hur den utövas och villkoren för dess utveckling är nödvändig, 
menar Holm.260 Detta skäl är grundat i en syn på människan som ambivalent 
inför gott och ont, men med förmågan till omsorg.

Det andra skälet är grundat i diskussionen om människans gudsrelation, i 
protestantisk teologi uttryckt som rättfärdiggörelse genom tro. Detta är en 
jämbördig utgångspunkt för män och kvinnor enligt Luthers tolkning. Detta 
behöver dock diskuteras vidare, eftersom det i den fortsatta tolkningen av 
kallelsetanken, inte förefaller vara en självklar utgångspunkt. Det jämbördiga 
perspektivet i tanken om rättfärdiggörelse genom tro, att både man och kvinna 
berörs av frälsningen, har ofta ställts åt sidan i läroutvecklingen av 
kallelsebegreppet i ett betonat isärhållande av andligt och världsligt regemente. 
Istället för rättfärdiggörelsen har berättelserna om Adam och Evas skapelse och 
syndafallet i Första Mosebok 2-3 utgjort tolkningsram för vad som är 
människors ställning inför Gud och vad som är människors ställning inför 

260 Holm, Ulla M. (1993) s. 217. Citatet finns i avhandlingens inledning kapitel 1. 
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varandra, tillsammans med de tio buden. Detta har skilt könen åt och 
underordnat kvinnan vad gäller livsuppgifterna. Trots att bl.a. Fredrika Bremer 
omtolkat skapelseberättelserna i relation till kallelsen av män och kvinnor, är 
hennes kallelsetanke ändå genusteoretiskt problematisk eftersom den genom sin 
anknytning till skapelseberättelsen bär en syn på könens komplementaritet, även 
om denna kan tolkas på flera olika sätt. Beroendeförhållandet mellan man och 
kvinna i skapelseberättelsen 1 Mos. 2-3 är givet, inte valt. Genom att nyttja en 
teologisk betoning av rättfärdiggörelsen genom tro, som är en kristologisk 
utgångspunkt, menar jag att det är möjligt att skapa ett alternativ till tolkning 
utan att skapelseberättelsen låser fast tolkningen av kön och driver en 
komplementär syn på deras inbördes relation, men som ändå uttrycker en 
relation mellan människa och Gud. Det är möjligt genom att skifta 
berättelsebakgrund från 1 Mosebok, till evangelierna. 

Poängen med kallelsebegreppet både för Martin Luther, Fredrika Bremer och 
Ebba Boström var att sträva efter att slå vakt om och återhämta kraft och 
motivation till omsorg och omtanke om medmänniskan, framförallt den utsatta 
människan. Varje förlust av ett sådant ord i ett språk har konsekvenser för 
människosyn både i ord och i handling. Kallelse när det fungerar livstydande på 
ett stärkande sätt är en avgörande drivkraft till handling där människan inte bara 
är ett medel utan mål och det ger uthållighet i kamp mot destruktiva krafter. 
Luthers fokus på människan är att hon brottas med livet. Ibland har det 
uppfattas som att han står för en mörk människosyn, andra uppfattar honom 
som realist. Människan har förmåga att göra gott och ont, vilket han teologiskt 
beskriver som att stå i en relation till Gud respektive en bruten relation till Gud. 
Luthers människosyn definieras av hans ståndpunkt om människans 
rättfärdiggörelse genom tro. Denna ståndpunkt har tolkats på flera sätt efter 
Luther, dels som en individuell kamp, dels som en beskrivning av människans 
grundläggande livsvillkor. Här ansluter jag mig till den senare tolkningen.  

Med en uppmärksamhet på kön tydliggörs en spänning i Luthers människosyn 
mellan hans syn på människan inför Gud och människan i kallelsen att tjäna 
sina medmänniskor och lyda sina överordnade. Man och kvinna har samma 
ställning i sin ansvarighet inför Gud, men olika uppgifter i det tilldelade 
ansvaret i hem, samhälle och kyrka. Detta kan uppfattas antingen som en 
spänning mellan människosynen i teologi och i liv, inte sällan uttryckt som en 
spänning mellan olika teologiska uppfattningar om kön. Denna spänning mellan 
olika teologiska ståndpunkter om människans uppgifter, nyttjar Fredrika 
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Bremer som tolkningsutrymme. Hon använder den av Luther påtalade likheten 
mellan könen inför Gud i en teologisk tolkning av skapelsen av man och kvinna 
som jämbördig. Hon gör en teologisk förflyttning av Luthers jämlika bild från 
en vision av det himmelska rike som ligger i ett framtida löfte, till en vision för 
en framtid i detta liv. På ett likartat sätt lyfter Ebba Boström fram berättelserna 
om kvinnorna kring Jesus och uppfattar dem som kallade lärjungar, och skapar 
på så vis en vision om en arbetsgemenskap att sträva mot, som inte var 
densamma som männens kallelse, men en tolkning av vad det innebar för en 
kvinna att vara kallad. Boström avvisar kravet på komplementaritet i 
förhållande till en man. Man kan konstatera att varken Fredrika Bremer eller 
Ebba Boström löste spänningarna mellan kallelse och kön på ett för vår tid 
tillfredsställande sätt. Med våra mått mätt kvarstår både teoretiska och praktiska 
frågor. Däremot är de förebildliga i sitt allvar och engagemang för att skapa 
förutsättningar för att tro och liv ska kunna hänga samman. Gemensamt med 
Martin Luther har de ett fäste för sina reflektioner där tolkningen av bibelns 
texter spelar roll. 

Kapitel 4. Matteusevangeliets berättelser och kallelse 

4.1 Introduktion till tolkning av kallelse och bibeltext 

4.1.1 Kallelse som schablon 

När schabloner stelnar, fungerar de som överordnad tolkningsram av livet. Det 
innebär att de i en viss livssituation inte uppmärksammar eller tar hänsyn till det 
som avviker från tidigare erfarenheter. Schablonen medverkar då till att förbise 
vissa livsvillkor eller till att värdera vissa förhållanden som mindre väsentliga i 
förhållande till andra värden som anses mer centrala. Den fungerar då som ett 
trubbigt instrument för livstolkning. Det som händer är att schablonen antingen 
förorsakar konflikter då olika stelnade tolkningar ställs mot varandra. Eller att 
Man upphör att använda schablonen, eftersom den inte uppfattas besvara den 
fråga som väckts i livssituationen och som söker svar. Jag menar att om 
schablonen inte uppfattas som sluten och absolut, utan föränderlig och möjlig 
att omtolka kan ändå schablonen både bidra med erfarenhet, samtidigt som den 
i sig själv ges ny tolkning. En möjlighet att öppna kristna schabloner är att ställa 
dem i en ömsesidigt kritisk dialog med bibeltext.  
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Schabloner av kallelse har tidigare formulerats som kallelse respektive att vara 
kallad. Skillnaden ligger i betoningen av kallelsemönstret. ”Kallelse” betonar 
Guds tilltal och ”vara kallad” människans svar.261 Detta mönster betraktar jag 
som det grundläggande elementet i alla kallelseschabloner. Förhållandet mellan 
individ och gemenskap samt genderisering av detta grundmönster betraktar jag 
som sådant som är möjligt att omtolka.

Den individuella schablonen att ”vara kallad” har tidigare formulerats i nära 
relation till olika bilder av mannen. Jag menar att dessa androcentriska och 
individualiserade schabloner i hög grad präglar en vardaglig förståelse av 
innebörden i det possessiva uttrycket ”att ha ett kall eller en kallelse”. De 
schabloner av att vara kallad som jag identifierade i 1800-talets diskussion var 
Trofasthet och Företagsamhet.262 En ytterligare schablon, som används i överförd 
bemärkelse, var Moderskap. Moderskap ses här främst som en androcentrisk 
schablon, till vilken kvinnor har att relatera sig. Jag räknar med att moderskap 
också kan tänkas utan att normeras av schabloner om mannen. Moderskapets 
icke-androcentriska drag döljs däremot ofta bakom eller underordnas en 
androcentrisk tolkning av vad moderskap innebär. Schabloner för kvinnors liv 
kompletterar bilder av mannen på ett icke-konkurrerande sätt. 

Jag menar alltså att det är möjligt att nyansera schablonerna. Nyanseringen 
uppfattar jag dock som en återvändsgränd i sökandet efter en tolkning av 
kallelse som inte främjar kvinnors underordning. Vidgandet av schablonerna är 
en begränsad väg, vilket exemplifieras av Fredrika Bremers tolkningsstrategi. 
Att skapa ett utrymme för alternativ tolkning och gestaltning, vid sidan av 
dominerande schabloner är också en begränsat framkomlig väg, vilket 
exemplifieras av Ebba Boström. Jag menar däremot att det finns möjlighet att 
luckra upp sambandet mellan kön och kallelse. Schablonerna är inte 
oemotsagda av den verklighet de avser att begripliggöra. Enskilda situationer 
och människor formade av erfarenhet ur situationer som uppfattas som kallelse, 
ger öppningar för förändrad tolkning, där kallelse och kön inte behöver 
betraktas som sammanslingrade schabloner. Både Bremer och Boström gjorde 
sin omtolkning i relation till bibeltext och för en genomgripande omtolkning av 
kallelsebegreppet, menar jag att tolkningen behöver omfatta både text, lära och 
liv.

261 Jfr. Figur 2.3. 
262 Konstnärlighet ses som en variant av företagsamhet. 
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I texttolkning kan schabloner användas på två sätt. På det ena sättet fungerar 
schablonen som mönster för tolkningen. Den överförs då medvetet eller 
omedvetet på ett textmaterial och styr därmed tolkningen av en text. 
Schablonen är här stängd för omtolkning. Den normerar en tolkning av text 
eller en situation. Att använda schabloner i tolkningen riskerar att ta med 
förförståelser till texten som underordnar den under föreställningar som inte är 
medvetet valda eller inte relaterade till de förutsättningar texten ger. Detta gäller 
inte minst föreställningar om kön som i det tidigare resonemanget har visats 
hänga nära samman med kallelseschabloner. Schabloner av att vara kallad är 
enkla att abstrahera ur bibeltextens berättelser, genom läsarens nära 
identifikation med berättelsens personer. Risken i en sådan identifikation, är att 
normeringen av mäns och kvinnors liv i förhållande till varandra inte diskuteras, 
eftersom en önskan att genom texten uppfatta och tolka sitt eget liv som 
gudsrelation kan vara så stark.  

Ett annat sätt att gå till väga i bibeltolkning är att sätta schablonen i samspel 
med analys av text och kontext. Schablonen läggs då inte på texten, men 
relateras till den. I de följande textanalyserna väljer jag berättelser som inte 
självklart alla har förknippats med kallelse, men som jag menar kan göra det. 
Schablonen utmanas när tilltalet respektive svaret fokuseras. I den här 
tolkningsprocessen blir schablonen öppen för omtolkning. Dess stereotypa 
drag luckras upp. Den tolkar samtidigt som den kan omtolkas. En 
grundläggande fråga i läsningen av bibeltexten är om relationen mellan kallelse 
och kön är stabil i evangeliet eller om den förändras. 

Den kontextuella belysning som väljs för analysen gäller kvinnors och mäns 
livsvillkor. Jag studerar textens stöd till respektive utmaning av patriarkala och 
androcentriska förhållanden. De patriarkala schablonerna rör maktförhållanden 
där människor står utan kontroll, har begränsat inflytande eller har full frihet att 
kontrollera sig själv och kanske även andra. De patriarkala relationerna 
analyseras med hjälp av existensmodus. Heteronomi, som uppmärksammar det 
som ligger bortom människors kontroll, relationalitet, som uppmärksammar 
människors beroendeförhållanden och autonomi, som uppmärksammar 
människors självständighet. Med hjälp av dessa olika maktförhållanden 
tydliggör analysen de tilltalades olika positioner som över- och underordnade. 
De androcentriska perspektiven analyseras med uppmärksamhet på bilden av 
kvinnor och män, samt relationen mellan kvinnor och män. Stöder eller 
utmanar texten en förväntan på att kvinnor ska stå i en komplementär relation 
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och understödja/bistå mannen i det han gör? Förändras relationerna mellan 
kvinnor och män eller bilden av dem? Analysen omfattar både den kortfattade 
bild av situationen som återges i text, men också tolkningen av dessa texter. Här 
menar jag att det är väsentligt att se på evangeliets berättelse som helhet och 
inte bara de enstaka berättelserna tagna var för sig. Stillbilder har en tendens att 
inte fånga rörelser. Om genusrelationerna är i rörelse i evangeliet riskerar de att 
försvinna i de enskilda tolkningarna av var berättelse tagen för sig. 

4.1.2 Tolkning av kallelse och text 

Hur bibeltexter ska tolkas är en ständigt aktuell fråga i kristen 
livsåskådningsforskning. Flera av frågorna är gemensamma med annan 
forskning som tolkar text. Hur ser rollfördelningen ut mellan text och läsare? 
Vem har makt över tolkningen, är det läsaren eller texten? I diskussionen 
betonas också vikten av att reflektera över vad som sker i tolkningsprocessen 
och hur denna går till. Bibeltexten gör både själv anspråk på ett särskilt innehåll 
som rör människans relation till Gud och läses av många som på olika sätt 
bejakar textens anspråk. Bibelns texter har inte bara lästs utan också gestaltats 
både i liturgi och i vardagsliv. Genom tolkning har den format människors 
konkreta liv. Detta medför att tolkaren har ett stort ansvar både för hur texten 
kan tolkas, och för vilka konsekvenser tolkningen får.  

Den skriftkritiska modellen är ett sätt att strukturerat analysera och tolka 
bibeltext, där tolkarens ansvar betonas. Cristina Grenholm och Daniel Patte 
presenterar en bild för skriftkritikens tillvägagångssätt för texttolkning, där 
processen liknas vid en fotografering, där man väljer ut ett motiv, fokuserar 
linsens skärpa, anpassar slutartid och blixt i relation till omgivningens väder och 
ljusförhållanden. I ett pågående skeende kan en stillbild fånga något av det som 
sker och tolka det. En situation fångas och ett teologiskt begrepp kan formas. 
Valet av motiv liknas vid den teologiska reflektionen över vilken schablon som 
ska ringas in, fokuseringen av linsen liknas vid den analytiska reflektionen kring 
textens karaktär och anpassningen av blixt och slutartid liknas vid hänsyn till 
den kontextuella ramen, som överbryggar avståndet mellan text och liv.263

I feministisk bibeltolkning har forskare ofta arbetat med metoder som 
övergripande kallats misstänksamhetens hermeneutik.264 I den följande 
läsningen av Matteusevangeliet finns en kritisk hållning till berättelsernas 

263 Grenholm, Cristina & Patte, Daniel. (2000) s. 36f. 
264 Schüssler Fiorenza, Elisabeth. (1991) s. 52-75. 
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presentation av kön, men också en öppenhet för vad berättelserna har att säga 
om Guds tilltal och människors svar. I anslutning till Grenholm och Pattes 
metafor om fotografering, läses texterna också på två nivåer som närbild och 
vy. Dels med en överblick över evangeliet som helhet, där mönster framträder. 
Dels i närläsning av respektive berättelse, vilket är en läsning som mer fokuserar 
möjligheter och hinder för igenkännande och identifikation i berättelsens 
detaljer.

Ett drag som framträder i läsningen av Matteusevangeliet är att läsaren blir 
indragen i och uppmanad till en dialog med texten. Exegeten Jeannine K. 
Brown gör en narrativ läsning av lärjungarnas roll i evangeliet som en 
berättelselinje där dessa karaktäriseras av att ha ”svag tro”, till skillnad mot 
många andra personer som finns i berättelsen.265 I sin läsning understryker hon 
att den underförstådde läsaren är en konstruktion av både textens potentiella 
mening och läsarens aktualiserande av denna potential. Läsaren skapas genom 
de luckor som berättelsens obesvarade frågor öppnar.266 Brown menar att den 
förväntade läsaren i relation till lärjungarna både väljer att identifiera sig med 
lärjungarna, men också distansera sig från dem, eftersom de skildras med både 
positiva och negativa drag.267 Dessa luckor i berättelsen som skapar frågor för 
läsaren menar jag är situationer för tolkning. Situationen, skapandet av läsaren, 
är inte bestämd. Författarens avsikt har inte kapacitet att kontrollera, på vilket 
sätt berättelsen tas emot och tolkas. I den meningen är texten öppen och sårbar 
för läsarens makt. Denna tolkningssituation relaterar jag till Simone de 
Beauvoirs beskrivning av situationens potentiella möjlighet till omtolkning och 
nyskapande.  

Jag menar också att det är möjligt att i evangeliet se en ökad involvering av 
läsaren. Läsaren blir direkt tilltalad genom evangeliets berättelser. Tydligast 
uttrycks detta i berättelsen om kvinnan med balsamflaskan. Denna berättelse 
inleder handlingar och skeenden kring Jesus lidande, död och uppståndelse. 
Berättelserna återges på ett sådant sätt att läsaren uppmanas till 
ställningstaganden i de konflikter som återberättas. Berättelserna manar på 
läsaren, genom en underliggande fråga: På vems sida ställer du dig? W. D. 
Davies och Dale C. Allison (D&A) ser endast konflikten mellan Jesus och de 
judiska ledarna. Men vid en närläsning finns fler grupper och mer komplexa 
konfliktsammanhang, där ställningstagandet för läsaren inte alls är enkelt. 

265 Brown, Jeannine K. (2002) s. 18f.  
266 Brown, Jeannine K. (2002) s. 123f. 
267 Brown, Jeannine K. (2002) s. 133. 
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Lärjungarna som framstått som ambivalenta, men trots allt i någon mening 
förebildliga, skingras och sviker. Kvinnornas roll betonas genom att de för 
första gången namnges. Romerska soldater är både vänner och fiender. Till slut 
står läsaren ensam med sig själv och texten, i ställningstagandet hur hon vill 
tolka berättelsen och då också sitt eget liv i relation till en förståelse av det som 
berättas.

Textanalysen är disponerad på ett sådant sätt att den valda berättelsen återges ur 
bibelkommissionens översättning 2000. Därefter presenteras berättelsen genom 
två olika kommentarers perspektiv. Deras resonemang jämförs utifrån 
skriftkritikens ”tre hörn”, text, lära och liv.268 Jag kommer att analysera hur 
kommentatorerna strukturerar texten, vilka teologiska motiv de fokuserar och 
hur de hanterar frågor om kön. Materialets karaktär gör att det inte är rimligt att 
tala om ”lära”, som är ett alltför kvalificerat begrepp. Den aspekt av ”livet” som 
jag menar är central i förhållande till mitt syfte, är kön. I genomförandet pekar 
jag inte alltid ut kategorierna, men använder dem tillsammans och låter 
innehållet i respektive tolkning styra framställningen. 

Jag har valt sju berättelser ur Matteusevangeliet. Urvalet är gjort utifrån att 
evangeliet hör samman som en helhet. Jag har valt berättelser från början, 
mitten och slutet av evangeliet, för att spänna över hela evangeliet. Urvalet är 
också gjort med uppmärksamhet på evangeliets föreställningar om genus och 
genusrelationer. Detta är skäl till att välja tre berättelser om kvinnor som ofta 
lyfts fram i feministisk tolkning: Den kanaaneiska kvinnan, kvinnan med 
balsamflaskan och kvinnorna vid graven. För att lyfta fram perspektiv på män 
har jag också valt tre berättelser: Berättelsen om Josef, om de första lärjungarna 
och berättelsen om den unge rike mannen. Ytterligare skäl för att välja 
berättelsen om de första lärjungarna samt evangeliets avslutande berättelse, den 
s.k. missionsbefallningen, är att dessa båda texter ofta förknippas med kallelse. 
Detta urval är naturligtvis inte det enda möjliga, men ger goda förutsättningar 
för en analys av kallelse och kön i Matteusevangeliet.  

I respektive presentation av tolkning tar jag först upp hur texten uppfattas vara 
strukturerad samt ha sin plats i evangeliets helhet. Detta är ett fokus på texten. 
Därefter tar jag upp iakttagelser av berättelsens miljö. Detta rör berättelsens 
samtida kulturella miljö i vid bemärkelse. Sist tar jag upp tolkningens tematiska 
fokus, dvs. det som av tolkaren uppfattas vara berättelsens teologiskt bärande 

268 Se Figur 2.1. 
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tankar som kan diskuteras av tolken. Efter presentationen av de olika 
tolkningarna görs en skriftkritisk jämförelse med hjälp av skriftkritikens tre 
poler: text, lära och liv. Den skriftkritiska modellen bidrar till att överbrygga 
skillnaderna i de olika metodernas tillvägagångssätt och form, så att en 
jämförelse underlättas. Jämförelsen syftar till att ge exempel på ingångar för 
tolkning av berättelserna. Därefter följer en textanalys med fokus på kallelse 
och kön. Jag inleder med att analysera kallelsemönstret av tilltal och svar, för att 
sedan fokusera hur kallelse och kön kan uppfattas i berättelsen och eventuellt 
relatera till varandra. Analysen görs med följande frågor: 

Kallelse
På vilket vis uttrycks mönstret tilltal och svar i berättelsen? 
Vem i berättelsen är kallad och på vilket sätt besvaras tilltalet? 
Patriarkala kallelseschabloner 
Utmanas eller bekräftas maktrelationer i berättelsen i förhållande 
till mönstret av tilltal och svar? 
Uppmärksammas lydnad i text och/eller tolkning av text? 
Androcentriska kallelseschabloner 
Hur förhåller sig svaret på kallelsens tilltal till normering utifrån 
kön?
Utmanas eller bekräftas förväntan på kvinnors komplementaritet? 
Ställs det krav på kvinnors anpassning eller ges de möjlighet att 
själva vara med och tolka sina uppdrag? 

Efter analysen diskuterar jag berättelsernas bidrag till att bekräfta respektive 
luckra upp patriarkala och androcentriska kallelseschabloner. Jag 
uppmärksammar öppningar för genusreflekterade tolkningsmöjligheter och 
argumenterar för ett val av tolkning. Tolkningen gör inte anspråk på att vara 
den enda möjliga. Den gör heller inte anspråk på att vara en uttömmande 
tolkning av texten. 

4.1.3 Matteusevangeliet och kön 

Evangeliets struktur följer Jesus liv i en kronologisk sekvens från födelse, dop, 
verksamhet i Galiléen, resan till Jerusalem, lidandehistorien och uppståndelsen. 
Evangeliets första del är i hög grad en egen konstruktion i jämförelse med 
Markusevangeliet, och från kapitel 14 och vidare följer Matteus och Markus 
berättelser varandra parallellt. De exegetiska kommentatorerna Davies och 
Allison (D&A) menar att kronologin inte är den bärande strukturen, utan 
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betonar de fem stora taldiskurserna, där tal och berättelse följer varandra 
alternerande och strukturerar evangeliet. Inget stort övergripande schema kan 
läggas för evangeliets struktur, och därför betraktar D&A evangeliet som 
strukturellt blandat.269

Exegeten Talivikki Mattila har fäst uppmärksamhet vid att Matteusevangeliet 
ofta har tolkats utifrån de fem talen, som utmärker och i viss mån skiljer 
evangeliet från de andra synoptiska evangelierna. Hon menar att betoningen av 
talen har gjort att de händelser som evangeliet berättar om, har marginaliserats 
och fått en underordnad roll till förmån för talen. Mattila påvisar hur detta har 
konsekvenser för tolkningen av kvinnornas roll och uppgifter i evangeliet.270

Mattila menar att fokuseringen på talen, riskerar att marginalisera både 
berättelsernas funktion, och även innehållet i den inledande genealogin, 
födelseberättelserna och de avslutande berättelserna om passionshistorien och 
uppståndelsen. Mattila väljer att lyfta fram berättelsens början och slut som 
utgångspunkt för en tolkning som rör genusrelationer. Genealogin och 
händelserna efter uppståndelsen får avgörande betydelse i Mattilas tolkning. 
Hon menar att evangeliet hålls samman av budskapet om det eskatologiska 
himmelriket. Mattila förespråkar en samsyn av tal och berättelse, där berättelse 
och taldiskurs samverkar för förståelsen.271 Jag menar att Mattila har en viktig 
poäng och gör en iakttagelse, som har betydelse även för uppfattningen om 
vilken syn på kön som drivs i evangeliet. 

Matteusevangeliet förhåller sig nära Markusevangeliets berättelse, men med 
egna tillägg från andra källor än Markus. D&A beskriver evangeliet som en 
konservativ redaktion. En stor del av materialet förelåg redan både som skriftlig 
och muntlig berättelser. Samtidigt finns en kreativ utvidgning, tillägg och 
omstrukturering av materialet.272 Ofta förkortas texten från Markus medan 
Markus tematik förstärks med hjälp av tillägg av material från andra källor. I 
Matteus är referenserna till Jesus känslor färre och dessa, samt hans uttryck för 
okunnighet tonas ner.273 Evangeliet har en intratextuellt föregripande karaktär. 
D&A pekar på hur de fyra första kapitlen på tre olika sätt förekommer Jesus 
öde och resultatet av hans uppdrag. I kapitel två antyds passionsberättelsen. 
Även missionen till icke-judar föregrips, trots att denna inte uttryckligt uttalas 
till lärjungarna förrän i kapitel 28. Dessa drag av struktur, inklusioner, 

269 D&A, Vol. I, s. 72. 
270 Mattila, Talvikki. (2003) s. 42-49. 
271 Mattila, Talvikki. (2002) s. 43f. 
272 D&A ,Vol. I, s. 95. 



116

repetitioner och förebådanden ger evangeliet en sammanhållen karaktär. Helhet 
och delar hör samman, både i struktur, ordval och genom detta också textens 
tematik.274 Den föregripande berättelsen ger läsaren ett försprång i förhållande 
till dem det berättas om. Läsaren har inte facit, men känner igen och kan 
identifiera ”rätta val och handlingar” som berättelsens personer ställs inför. 
Författaren introducerar och styr på så sätt läsningen i vissa stycken, vilket kan 
tydliggöras med narrativ metod. Däremot kan inte författaren entydigt styra 
läsarens tolkning. Narrativa analyser har ofta använts i feministisk tolkning av 
evangeliet, eftersom det möjliggör en misstänksamhetens hermeneutik 
gentemot författarens ofta androcentriska sätt att konstruera berättelsen.275

Att Matteusevangeliet är en androcentrisk text vars berättelser skildrar ett 
patriarkalt samhälle blir tydligt redan i början av evangeliet. Den inledande 
genealogin börjar med patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Det är fäderna 
som är släktbärarna. Detta är inget avvikande mönster utan följer andra bibliska 
genealogiers sätt att berätta och antikens syn på barns tillblivelse. Mannen avlar 
barnet och är dess ursprung. Kvinnan föder fram, ammar och tillser barnets 
basbehov. Även berättelserna kring Jesu födelse skildras med perspektiv på 
mannens handlande. Maria är ingen livgiverska utan genomgående passiv. Så ser 
det övergripande mönstret ut inför berättelsen om Josef. Samtidigt har just 
genealogin ofta nyttjats i feministisk tolkning av evangeliet.276 I genealogins 
presentation inkluderas kvinnorna som udda inslag och avbrott i ett mönster. 
Den patrilinjära följden avbryts fyra gånger av kvinnor, förmödrar till Josef. 
Eftersom genealogin har teologisk betydelse, är deras livsberättelser inskott i 
Matteus berättelse om Israels patriarkala bakgrund och miljö. Kvinnor är inte 
exkluderade från sammanhanget Israel, men deras närvaro är villkorad av deras 
relationer till män. Deras barn och deras egen framtid hör samman med att 
männen tagit dem till hustrur. Genealogin kan betraktas som en komprimerad 
Israels historia och de kvinnor som är inkluderade kan därför ses som 
föregångare till Maria. Det ställer henne därmed inte som ensam kvinna i 
berättelserna om Israels folk.

Kvinnorna i genealogin kan också fungera som tolkningsnycklar som vetter 
framåt mot de kvinnogestalter som finns i evangeliets berättelser. Däremot är 
de kvinnor som nämns inte självklara och inte heller okontroversiella. Varför 

273 D&A,Vol. I, s. 73f. 
274 D&A, Vol. I, s. 96 
275 Anderson, Janice C. (1983;1994), Wainwright, Elaine. (1991), Brown, Jeannine K. (2002). 
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nämns dessa och inte patriarkernas hustrur Sara, Rebecka, Rakel eller Lea? Är 
verkligen Tamar, Rahab, Rut och Batseba lämpliga förebilder med tanke på sina 
ovanliga relationer till män? De har anpassat sig till sin livssituation, men 
knappast till den man de står relaterade till i genealogin. Samtliga kvinnor ger 
exempel på liv i underordnad och villkorad ställning till män. Går vi tillbaka till 
berättelserna om deras egna liv, återges berättelser om fyra kvinnor, Tamar, 
Rahab, Rut och Batseba, som trots att de varit oerhört begränsade i sin 
handlingsfrihet, skapat en framtid för sig och de sina. Priset har varit högt. 
Ingen Gud har ingripit för dem och deras barns skull, utan de har varit tvungna 
att lita till sin egen uthållighet och initiativförmåga.277 De är kvinnor som levt 
beroende av patriarkatet, men hittat överlevnadsstrategier. Ingen av dem har 
kunnat bryta männens makt. Däremot är de handlingskraftiga och agerar mitt i 
en till synes hopplös situation för sig själva och sina barn. Deras potential för 
en befriande tolkning för kvinnors situation är högst begränsad och sträcker sig 
fram till uppmuntran till uthållighet. Den underordnade positionen kvarstår, 
men de är inte tydliga exempel på anpassning till sin man.

Att lägga vikt vid genealogin som en avgörande tolkningsram, skapar 
begränsningar för en genusmedveten tolkning, inte minst i tolkningen av 
kallelse och kön.  Om vi låter genealogin vara förebildlig för kvinnors liv, 
kommer vi visserligen att uppmärksamma kvinnor. Men de förebilder som lyfts 
fram, är kvinnor som lever underordande sina män och ett patriarkalt samhälle. 
En grundläggande kritisk fråga för en nutida livstydning är, vad i de fyra 
kvinnornas liv och handlande som är förebildligt. 

Även om Matteusevangeliet liksom andra bibeltexter är framvuxet ur en 
patriarkal miljö och bär en androcentrisk prägel i synsätt och urval av 
berättelser, anser jag ändå att texten inte är bunden till dessa synsätt. En 
berättelse är mer självständig än en text kan fånga. Textens väv är inte helt tät. 
Det finns möjligheter för nya läsare att på nytt höra, reflektera och tolka, vilket 
har diskuterats i den inledande presentationen av skriftkritik. Elaine Wainwright 
påpekar att Matteusevangeliet är skrivet i en kritisk dialog med den judiska 
traditionen. Det lärjungarna ser är nytt och ändå inte. Wainwright menar att 
versen i Matteus 13:52 är en tolkningsnyckel för hur evangeliet ständigt för 
samman nytt och gammalt: 

276 Flera feministiska teologer och exegeter har skrivit om genealogin bl.a. Schaberg, Jane. (1995) s. 
23ff, Wainwright, Elaine. (1991) s.60ff, Mattila, Talvikki. (2002) s. 60ff. 
277 Schaberg, Jane. (1995). 
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Varje skriftlärd som har blivit himmelrikets lärjunge är alltså som en välbärgad 
man som ur sitt förråd tar fram både nytt och gammalt.278

Wainwright menar att en narrativ analys av Matteusevangeliets berättelselinjer 
med särskild uppmärksamhet på frågor om kön, är ett sätt för läsaren att se att 
ett androcentriskt perspektiv inbäddats i berättelserna. Men trots att patriarkala 
strukturer stöder t.ex. det gudomliga löftet och ett manligt ledarskap i form av 
tolv män, så finns fler berättelselinjer. Om dessa ses och lyfts fram i tolkningen 
påverkar detta även förståelsen av andra teman som finns i evangeliet. Kvinnors 
deltagande i Jesus verksamhet för himmelriket är ett väl utvecklat 
berättelsetema i Matteusevangeliet, vilket Elaine Wainwright systematiskt visar i 
sin avhandling. I genomgången av berättelser där kvinnor är närvarande, 
noterar Wainwright att könets symboliska betydelse är dubbeltydigt. Kvinnors 
styrka, sätt att förstå och deras handlande bekräftas ofta av berättaren eller Jesus 
röst, men inte i evangeliets androcentriska berättarperspektiv. Sättet att berätta 
eller ställa samman berättelser begränsar kvinnornas tillhörighet till gruppen 
lärjungar. Kvinnors styrka, ses som något som inte riktigt passar in. Samtidigt 
fungerar deras närvaro som en motsägelse till ett androcentriskt perspektiv, en 
närvaro som berättelsen inte kan tysta ner. Genom att tillämpa 
misstänksamhetens hermeneutik, förstärks berättelselinjen om kvinnors 
deltagande i berättelserna omkring Jesus liv, så att en kritik mot det 
androcentriska berättande i texten blir ifrågasatt. Wainwright menar att 
evangeliet kan läsas inklusivt och i en sådan läsning står kvinnor och män 
tillsammans vid hjärtat av evangeliets berättelse, och hon tolkar texterna i syfte 
att stödja argumentationen för ett jämställt ansvarstagande och ledarskap på lika 
villkor för kvinnor och mäns i kristen gemenskap.279 Jag ställer mig mer 
tveksam till en alltför stor förhoppning till textens möjlighet att uttryckligt 
stödja en sådan argumentation. Men genom de tolkningsstrategier som bl.a. 
Wainwright föreslår, ges öppningar för omtolkning. Tolkningar som inte 
motsäger eller hindrar teologiska och etiska ställningstaganden för kvinnors och 
mäns lika villkor t.ex. i kyrkligt eller samhälleligt ledarskap. Tolkningar som inte 
främjar kvinnors underordning. 

Elaine Wainwright menar att det är möjligt att identifiera en berättelselinje 
genom evangeliet där en utveckling sker vad gäller kvinnornas plats och röst. 
Det går att se en linje från Marias passiva närvaro och totala beroende av en 

278 Wainwright, Elaine. (1995) s. 635. 
279 Wainwright, Elaine. (1991) s. 150-152. 
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mans beslut, till ökad närvaro, handlingskraft och röst, till ett uppdrag jämlikt 
lärjungarnas. Det urval av berättelser som jag gjort för textanalysen följer den 
utveckling Wainright pekar på. Först i berättelsen om Josef där Marias roll är att 
vara föremål för mannens reflektion. I berättelsen om den kanaaneiska kvinnan 
har hon både initiativförmåga, röst och ihärdighet. Hon bekräftas handla i stor 
tro. Före henne har kvinnor steg för steg närmat sig, rört och talat med Jesus, 
men inte fört en sådan dialog. Kvinnan med balsamflaskan tar ett eget initiativ 
för att uttrycka sin nära relation till Jesus. Hon blir ifrågasatt, men Jesus tar 
emot hennes gåva och ger den en tolkning. Handlingen får en räckvidd långt 
utöver vad kvinnan avsett. Det är sedan kvinnor som följer hela dramat vid 
korset. De är vittnen till uppståndelsen. De anförtros uppdraget att berätta för 
bröderna. Däremot uppmärksammar Wainwright att det är oklart vad som 
händer på vägen mellan Jesu grav och sändningen av lärjungarna från berget. 
Vart tar kvinnorna vägen? Det är därför ur ett genusteoretiskt perspektiv 
angeläget att reflektera kring vad som händer i den sista avslutande berättelsen. 
Den slutsats jag drar av Wainwrights reflektion om kön och kvinnans plats i 
evangeliet är, att tolkning av kön och könsrelationer inte kan göras i var 
berättelse för sig. Tolkning bör ske i en övergripande läsning där hänsyn tas till 
evangeliet som helhet, där en utveckling kan ses av kvinnors ökade utrymme 
och där genusrelationer förändras. I denna utvecklingslinje utgör varje 
berättelse en del i en längre tematisk läsning, med flera tolkningsmöjligheter och 
teologiska vägval.280

Frågor om kön och genus har inte enbart med kvinnor att göra, utan också med 
män och relationer mellan män och kvinnor. Maskulinitetsforskning kring Nya 
testamentet är ett relativt nytt forskningsområde. Detta gör att frågor kring män 
och manlighet har fått stå obearbetade. Det perspektiv som lyfter fram mäns 
berättelser, har ofta ganska självklart och oreflekterat uppfattats vara 
allmänmänskligt giltigt. En av få böcker om bibeltexter som behandlar män 
som kön är New Testament Masculinities. I denna finns en artikel som ger en 
sammanfattande beskrivning av Matteusevangeliets maskulinitetsperspektiv.

Here, in summary fashion, is the situation of Matthean masculinity, as we see it. 
Hierarchical male-to-male relationships, whether of fathers to sons, masters to 
slaves, or teachers to disciples, are central to this Gospel. God, too, is assigned 
hegemonic masculine roles, such as father, or master of the house, writ large. 

280 Wainwright, Elaine. (1995) s. 635-637. 



120

Male relational positions more or less on the same level – brothers and fellow 
disciples, in particular – also define masculinity in Matthew.281

Enkelt uttryckt kan man säga att Moore och Anderson hävdar att evangeliet 
ägnar uppmärksamhet åt patriarkala strukturer och kritiserar dessa till förmån 
för jämlika relationer mellan män. På det viset är det möjligt att anta att i 
evangeliet utmanas och bearbetas ett patriarkalt perspektiv på maktstrukturer, 
men inte den androcentriska normen för berättelsens perspektiv. I den mån det 
finns något som stöder ett jämlikhetsperspektiv i evangeliet, så är detta 
förbehållet män. 

Jag tar alltså fasta på Elaine Wainwrights läsning, att det är möjligt att uppfatta 
en kvinnornas berättelselinje genom evangeliet. Det är en linje i positiv 
utveckling där kvinnors närvaro blir allt mindre ifrågasatt, där deras initiativ 
bekräftas och uppmuntras och där kvinnorna möts av återkommande oväntat 
stöd. Min tolkning av denna linje tar sin början i genealogins första inskjutna 
kvinnor, fångade i olika patriarkala situationer men motståndskraftiga och 
uthålliga. Om man låter genealogin avslutas med berättelsen om Maria, kan man 
behålla de ambivalenta bilderna av kvinnornas livsberättelser som både tragiska 
och starka. Samtidigt påbörjas en ny linje från Maria, vars graviditet till skillnad 
från de andras är kallad helig, där Gud till skillnad från tidigare uppfattas ingripa 
och stå på kvinnans sida. Genom evangeliet utvecklas sedan en tematisk 
berättelselinje där kvinnor successivt ges allt större utrymme. Den kanaaneiska 
kvinnans berättelse och berättelsen om kvinnan med balsamflaskan är 
avgörande steg i denna utveckling. Uppmärksamheten på relationen mellan 
kvinnor och män i berättelserna i termer av beroende är av särskilt intresse, 
eftersom mitt syfte är att analysera möjligheterna att finna stöd för en tolkning 
av kallelse som inte främjar kvinnors underordning. 

4.2 Josef och barnet 

Berättelsen börjar med Josefs beslut att bryta sin relation till Maria. En 
gudomlig uppenbarelse ger honom ett annat synsätt på det väntade barnet och 
Marias graviditet, vilket leder till en förändring från Josefs sida. Frågan om 
kallelse berörs i den här berättelsen genom att Josef omprövar sitt beslut efter 
ängelns tilltal. Maria agerar inte i berättelsen, utan är snarare ett tyst objekt för 
berättelsen. Hennes icke-handlande och tysta närvaro har tolkats på olika sätt, 
vilket fäster uppmärksamhet på olika föreställningar om genus. Det finns flera 

281 Moore, Stephen D. & Anderson, Janice C. (2003) s. 75. 
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feministiska tolkningar av berättelsen, inte minst om hur man kan förstå 
berättelsens samband med genealogin.  

Tillsammans med standardkommentarens tolkning, som fokuserar Josefs 
faderskap och det väntade barnet, presenteras en tolkning av Antoinette C. 
Wire. Hennes forskning rör förhållandet mellan text och muntlig tradering, där 
hon betonar att berättandet inte är bundet till de skrivande männen, som 
rabbiner, skriftlärda, apostlar och evangelister. För att vänja oss av med 
förförståelsen av berättelserna som enbart mäns berättelser, föreslår hon att 
som heuristiskt verktyg ta en utgångspunkt i att de tidiga judiska berättarna var 
kvinnor. När man gör så framträder kvinnors röster i berättelsen tydligare, 
menar hon.282 Berättelsen om Josef tolkar Wire som självständig och hon 
betonar inte dess placering i förhållande till evangeliet som helhet, däremot 
betonar hon dess relation till andra judiska berättelser. Detta gör henne mindre 
beroende av Matteusevangeliets författares intention med berättelsen insatt i ett 
visst sammanhang. Istället förstärker hon uppmärksamheten på berättelsens 
kulturella sammanhang. Wire menar att det är en berättelse, av flera i den 
judiska berättelsetraditionen, som handlar om en graviditet och ett barns 
födelse.

4.2.1 Text 

Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham. Abraham 
var far till Isak, Isak till Jakob, Jakob till Juda och hans bröder, Juda till Peres 
och Serach, vilkas mor var Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram, Ram till 
Amminadav, Amminadav till Nachshon, Nachshon till Salma, Salma till Boas, 
vars mor var Rachav, Boas till Oved, vars mor var Rut, Oved till Jishaj och 
Jishaj till David, konungen. 

David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru, Salomo till Rehabeam, 
Rehabeam till Avia, Avia till Asa, Asa till Joshafat, Joshafat till Joram, Joram 
till Ussia, Ussia till Jotam, Jotam till Achas, Achas till Hiskia, Hiskia till 
Manasse, Manasse till Amon, Amon till Josia och Josia till Jojakin och hans 
bröder, vid den tid då folket fördes bort till Babylon. Efter bortförandet till 
Babylon blev Jojakin far till Shealtiel, Shealtiel till Serubbabel, Serubbabel till 
Avihud, Avihud till Eljakim, Eljakim till Asor, Asor till Sadok, Sadok till Akim, 
Akim till Elihud, Elihud till Elasar, Elasar till Mattan, Mattan till Jakob och 
Jakob till Josef, Marias man; av henne föddes Jesus som kallas Kristus. 

Antalet släktled är alltså: från Abraham till David fjorton led, från David till 
fångenskapen i Babylon fjorton led och från fångenskapen i Babylon till Kristus 
fjorton led. 

282 Wire, Antoinette C. (2002) s. 22. 
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Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad 
med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var 
havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville 
dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han 
hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm 
och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty 
barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du 
skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Allt 
detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: 
Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet 
Immanuel (det betyder: Gud med oss). När Josef vaknade gjorde han som 
Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte 
förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus. 

(Matteusevangeliet 1:1-25) 

4.2.2 Faderskap eller födelse 

D&A menar att första kapitlet i evangeliet främst är konstruerat för att 
presentera vem Jesus är. Jesus är målet för Israels historia. Han är infriandet av 
löftet till Davids hus och hans ursprung är med Gud. Följdfrågan är hur det är 
möjligt att Jesus är den han är. Hur kan Davids son också vara av Gud? Matteus 
svar är att genom Josef är han Davids son och genom Maria hör han samman 
med Gud. Däremot är hans ursprung genom den fysiska födelsen inte kopplat 
till Josef, utan till Maria.283 Det grundläggande tema som fokuseras av D&A är 
Josefs faderskap. Ett faderskap som knyter Jesus till Davidsätten och till en 
Messiasteologi.

Berättelsen om Josef och hans dröm är en av tre korta berättelser kring Jesus 
födelse och det är en av två berättelser om Josefs änglamöten. D&A visar på att 
berättelsernas struktur har samma sekvens: Först en kort notis om 
omständigheterna, därefter uppenbarar sig en ängel i en dröm och Josef får en 
uppmaning. Uppmaningen förklaras och Josef svarar i lydnad. Berättelserna har 
likheter med berättelser om änglar i bland annat 1 Mosebok 16 och 
Domarboken 13.284 Drömmar uppfattas som ett redskap för gudomliga 
uppenbarelser, både i judisk och i romersk kultur. D&A betonar att ängeln 
uppenbarar sig bara för att tala. Uppmaningen är en änglahälsning med 
innebörden att inte vara rädd, utan ta Maria till hustru. D&A menar att 
berättelsen är en profetia, som talar om framtida berömmelse likt vad som sagts 

283 D&A ,Vol. I, s. 219f. 
284 D&A, Vol. I, s. 196. 
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om andra stora män och nämner Moses, Buddha, Konfucius och Augustus. I 
förklaringen till uppmaningen, säger ängeln något om vad Jesus ska komma att 
göra. Han ska vara Jesus, den som frälser, och han ska vara Immanuel, Gud 
med oss. Det folk som Jesus ska frälsa kan både tolkas vara det judiska Israel, 
vilket det gör i stor del av evangeliet, men de flesta kommentatorer menar att 
frälsningen gäller både judar och hedningar.285

Att Matteus också kallar barnet Immanuel innebär att Matteus tar in ännu en 
tolkning av vem Jesus är tillsammans med Abrahams Son, Davids son och 
Guds Son i introduktionen av honom. D&A menar att evangeliet ger en 
tolkning av Messias, genom att tolka de judiska skrifterna och att budskapet är 
att Messias är Gud med oss i Jesus. I Matteus 28, i berättelsen på berget där 
lärjungarna sänds ut, återknyter evangeliet till tanken om Immanuel, Gud med 
oss, i det löfte som Jesus uttalar: Jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är en i 
texten tolkande tanke som introduceras i denna berättelse och avslutar 
evangeliets sista berättelse.286 Messiastolkningen som Matteus gör står i 
spänning till andra samtida judiska tolkningar av vem Messias var. 

D&A uppfattar berättelsen om Josefs dröm om ängeln och barnet som en 
utläggning av de sista verserna i genealogin, där Maria omnämns som den som 
föder Jesus och Josef omnämns som Marias man. Frågan, som uppstår i 
genealogin och besvaras av berättelsen, är hur Josef och Jesus är förbundna 
med varandra. Genom Josef blir Jesus en Davids ättling. Men det handlar inte 
om ett biologiskt band, utan om ett släktband genom adoption 
(namngivningen). D&A understryker att adoptionen inte bara var jämställd med 
biologiskt band, utan till och med ett starkare band än det biologiska i Jesus 
samtid.287

D&A påpekar likheten mellan de första berättelserna om Jesus och judiska 
midrasher om Moses. D&A menar att födelseberättelserna om Jesus är en 
samredigering av historiska element, legender om Moses och davidisk 

285 D&A, Vol. I, s. 210. 
286 D&A, Vol. I, s. 213. 
287 D&A uppmärksammar att ordet genesis återkommer i inledningen av släkttavlan precis som det 
gör i inledningen till evangeliet, och man menar att detta är en allusion till skapelseberättelsen i 1 
Mosebok 1-2 om människans skapelse. Det är alltså möjligt att associera till skapandet av en 
människa. D&A understryker att helig ande i det här sammanhanget inte handlar om en aspekt av 
treenigheten, utan om gudomlig skaparkraft. De menar att tillblivelsen genom helig ande hör till den 
davidiska kristologin som är speciell för Matteus. Jag väljer att inte utveckla reflektionen om 
jungfrufödelsen här. D&A menar att den dogmen har en bakgrund i en kristologisk process se D&A, 
Vol. I, s. 200f. För feministiska tolkningar av Jesu födelse, se Schaberg, Jane. (1995) och Grenholm, 
Cristina. (2005) s. 99-126. 
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kristologi. D&A lägger tonvikt vid den davidiska linjen genom Josef.288 Till den 
davidiska kristologins berättelser hör den märkliga födelsen, platsen Betlehem 
och stjärntydarna. Josef benämns varken här eller någon annanstans i evangeliet 
som Jesus far. Han är Marias man, Davids son och rättfärdig. Endast Gud är 
Jesus fader.289 Maria kallas däremot Jesus mor. 

D&A betonar att det är av betydelse att Josef karaktäriseras som rättfärdig. 
Rättfärdig är ett rabbinskt ord och förekommer sjutton gånger i evangeliet, alla 
gånger i positiv mening, och ordet hör till Matteus teologi. Josefs rättfärdighet 
har inget att göra med att han ville vara barmhärtig mot Maria och skiljas från 
henne i tysthet. Att vara rättfärdig innebär att förebildlig i tro och liv. Josef 
framstår som förebildlig för läsaren på det sätt han lyssnar till ängelns 
uppmaning.290 Josef gör det som behöver göras och genom sina handlingar 
bevisar Josef att han gör Jesus till sin egen. Kristologin knyts ihop med 
faderskapet. Jesus blir därmed en davidsättling, vilket är viktigt för 
anknytningen till Messiasteologin.  

Maria är genomgående passiv, menar D&A, inte bara här utan i hela 
födelseberättelsen.291 Att D&A beskriver den som föder som passiv betraktar 
jag som ett androcentriskt perspektiv på födande. Denna tolkning förstärker det 
androcentriska perspektiv på barnets födelse som redan finns i berättelsen 
genom att förbise skeenden där kvinnan är delaktig genom att rikta 
uppmärksamheten på män och det patrilineära problem som uppstår när ett 
barn föds vid sidan om faderslinjen. I hanteringen av  ett patriarkalt problem är 
både text och tolkning androcentriskt präglade. 

Medan D&A väljer faderskap som en teologisk ingång för att tolka texten, 
väljer Antoinette Wire en kontextuell ingång. För att göra jämförande 
tolkningar tar hon olika livsomständigheter – bl.a. födelse, hunger eller mättnad, 
sjukdom och helande samt lidande och död – som utgångspunkt för gruppering 
av olika tidiga judiska berättelser. Denna berättelse tillhör berättelsekategorin 
om barns födelse. Berättelsen hör till en av flera liknande berättelser, men är 
samtidigt ovanlig i sin utformning. I Nya testamentet förekommer berättelsen 
om Jesus födelse i två varianter, dels Marias berättelse i Lukasevangeliet, dels 
Josefs berättelse i Matteusevangeliet. I övriga nytestamentliga texter framstår 

288 D&A, Vol. I, s. 194. 
289 D&A, Vol. I, s. 199. 
290 D&A, Vol. I, s. 202f. 
291 D&A ,Vol. I, s. 208. 
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Jesus som faderlös.292 Wire pekar på att berättelsen har rötter och sammanhang 
i en muntlig berättartradition kring barns födelser. Profetia och födelse har nära 
samband i de judiska födelseberättelserna, vilket markerar hopp om en framtid 
som gäller inte bara en familj, utan också ett folk.  

Wire skiljer mellan två olika varianter av berättelser genom att analysera om 
profetian eller födelsen kommer först. Om profetian kommer före födelsen 
handlar berättelsen om något problem med själva graviditeten eller födelsen. 
Det kan handla t.ex. om barnlöshet eller om ett yttre hot. Profetian bereder väg 
genom barnet. Om födelsen föregår profetian, föds ett barn med stor framtid 
och profetian klargör meningen med detta barns liv. Wire menar alltså till 
skillnad från D&A, att berättelserna om Jesus födelse inte är en berättelse om 
en stor person i första hand, utan en berättelse om något problematiskt som ska 
lösas. Wire går dock inte in på vad detta problem skulle vara. Hon understryker 
att berättelser om födelse bl.a. använts i syfte att lyfta fram förebilder för andra 
i gemenskapen. De som lyfts fram är då de som tagit emot profetian, oftast 
modern.293 I den meningen avviker alltså berättelsen om Josef och barnet från 
den judiska traditionen, genom att det är fadern som har rollen som mottagare 
av profetian. 

Wire pekar på att genealogin som föregår berättelsen väcker frågan om vad den 
patriarkala inbäddningen innebär för mödrar och döttrar. Vad spelar den för 
roll för synen på relationen mellan män och kvinnor? Är den ett uttryck för 
mäns beskrivning av sin förståelse av att Gud bevarat deras ättelinjer, samtidigt 
som kvinnor använt dessa berättelser för att hylla sin skapande förmåga i 
förenlighet med Guds verk i reproduktion, profetia och nationell räddning?294

Wire besvarar inte frågan, men uppmärksammar släkttavlans tvetydiga funktion 
för synen på genusrelationer. Å ena sidan upprepar den ett patriarkalt mönster, 
å andra sidan bryts det genom fyra inskjutna mödrar som avviker i mönstret. 
Men även Josefs faderskap avviker från det patrilineära mönstret i genealogin, 
där han inte omtalas som biologisk far till Marias barn, utan som Marias man. 

I tidig judisk berättelsetradition är Matteus berättelse ovanlig eftersom den hör 
till en av få berättelser som berättar om faderns erfarenhet. Wire tar upp sju 
berättelser med födelse som tema, varav tre berättas om män tillsammans med 
kvinnor. I Matteus berättas också att profetian äger rum i en dröm, vilket gör 

292 För en utveckling av temat om den faderlöse, se Van Aarde, Andries. (2001). 
293 Wire, Antoinette. (2002) s. 99f. 
294 Wire, Antoinette. (2002) s. 95. 
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att den endast har en direkt motsvarighet nämligen i midrashen om Moses 
faders profetiska dröm.295 Matteus anknyter alltså till en genre och en specifik 
berättelse, samtidigt väljer han en egen utgångspunkt i och med att Josefs 
berättelse inte inkluderar en agerande kvinna.  

I förhållande till Maria är Matteus berättelse tillbakahållen och reserverad, säger 
Wire. Vi får inte veta mycket om Maria. Grammatiskt passiva uttryck som att 
”barnet är fött i henne” och ”hon har befunnits vara gravid”, avslöjar inget om 
hur hon blir gravid. Wire menar att grammatikens form inte säger något om 
Marias faktiska aktivitet eller passivitet. Det är ett sätt att berätta som riktar 
intresset mot Josef. Wire menar att detta understryker att Josef rör sig i en 
process från tvivel till lydnad, och hon drar slutsatsen att Matteus berättar om 
svårigheter och utmaningar som blir en prövning och utmaning av en mans 
ansvar.296

D&A lyfter fram ett inombibliskt teologiskt tema som ger texten tolkning 
utifrån faderskap. Denna ställs bredvid Wires tolkning, som jämför berättelsen i 
relation till andra berättelser i sin samtid med liknande tema - födelse. Jag 
menar att Wires tolkning som betonar berättelsers ursprung ur olika 
livssammanhang har en styrka i att lyfta fram födelse som ett existentiellt tema 
som berör både män och kvinnor. Wire uppmärksammar barns födelse som en 
fråga om mäns och kvinnors grundläggande livsvillkor och hon förutsätter att 
berättelser om graviditeter har ett samband med kvinnors berättande, även när 
texter främst återger berättelser ur en mans perspektiv. Samtidigt ger Wires 
närläsning av berättelsen inget stöd för Maria, kvinnan i berättelsen. Utan en 
helhetssyn på evangeliet kan hon inte ställas i relation till den berättelselinje om 
kvinnors ökande närvaro och röst som Elaine Wainwright understrukit finns i 
evangeliet som helhet. 

D&A tolkar texten som en kristologisk berättelse, där Josef bidrar med 
anknytningen till Davids släktlinje, vilket bidrar till tolkningen av Messias. Här 
spelar faderskap stor roll för tolkningen. Detta kan i och för sig vara ett 
kontextuellt livstolkande motiv hämtat från genealogin, men det glider över till 
att vara ett teologiskt motiv. Teologiskt faderskap och kontextualiserat 
faderskap har ett oklart samband i tolkningen. D&A är beroende av den 
tidsbundna patriarkala utgångspunkt med vilken genealogin är utformad, för sin 

295 Wire, Antoinette. (2002) s. 95f. Här återfinns midrashen om Moses far i Wires sammanställning av 
berättelser. 
296 Wire, Antoinette. (2002) s. 86f. 
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teologi. D&A tolkar texten som en presentation med fokus på frågan om vem 
Jesus är. Jesus är den väntade Messias, en son som genom att adopteras och 
erkännas av en rättfärdig judisk man, får sin sociala plats i ordningen och blir en 
rätt Messias. Anknytningen mellan Jesus och Josef tolkas som en 
Messiasdiskussion. Definitionen av vem Jesus är, överordnas i tolkningen och 
definierar övriga personer i berättelsen. Trots att Josef i berättelsen är 
huvudperson, underordnas han den teologiska tolkningen av Messias som den 
avgörande teologiska faktorn. Marias roll uppfattas som passiv. Josef, som 
genom sin rättfärdighet är uppfattad som villig att lyssna till Gud, är aktiv och 
följer uppenbarelsens uppmaning, vilket gör att relationen mellan Josef och 
barnet är det centrala.

Wire gör inget val av traditionellt teologiskt motiv i berättelsen, istället väljer 
hon födelse som ett tema utifrån berättelse om människors livsvillkor. Temat 
finns i flera tidiga judiska berättelser, och berättelsen om Josef relateras till 
dessa för att sättas i ett kulturellt sammanhang. Hon blir därmed mindre 
beroende av Matteusevangeliets inre berättelsesammanhang. Hon skapar genom 
detta ett utrymme för tolkning av berättelsen oberoende av genealogin, vilket 
öppnar för icke-patriarkala tolkningsmöjligheter av själva berättelsen och ger en 
läsning av den som är mer självständig i förhållande till evangeliet som helhet. 
Messiastolkningen är således inte enda möjliga fokus för tolkningen, utan 
berättelsen kan förstås i relation till andra födelseberättelser. Det blir då tydligt 
att berättelsens traditionella modersuppgift, att ta emot profetian, här är 
förbehållen en man, dvs. mottagandet av en profetia kan tolkas ha blivit en 
maskulin uppgift, vilket dock avviker från judisk tradition.  

Wire jämför berättelser om födelse och skärper uppmärksamheten på relationen 
mellan profetia och födelse. I detta sammanhang är det väntade barnet i fokus, 
men inte som ”en stor person”. Wire betonar att det snarare handlar om en 
berättelse där något problem uppstått. Barnlöshet är ett vanligt exempel ur 
berättelsetraditionen eller ett yttre hot mot barnet av ett eller annat slag. Wire 
betraktar berättelsen om Josef och barnet som en bland flera födelseberättelser 
med komplikationer. Även om löftet som ges genom detta barn som 
Immanuel, är högst ovanligt. Poängen med berättandet av denna slags 
berättelser är att väcka hopp och framtidstro, menar Wire. En fråga som väcks 
ur hennes analys av texten är frågan om vad som ska betraktas som det 
utmanande och därmed hoppingivande med barnet. Är det barnets 
hemlighållna tillblivelse, dess blotta existens och identitet, eller är det moderns 
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tilltänkta mans tvivel? Och om denna födelse rymmer något problematiskt. Vad 
är det? Är det den patriarkala inbäddningen? Är det Josefs förhållningssätt? 
Wires strukturering av texten, tillsammans med hennes val av annat 
jämförelsematerial leder, enligt Wire, till en berättelse som utmanar mäns 
ansvarstagande. Jag menar att man åtminstone kan uppmärksamma en bärande 
fråga i berättelsen om Josef och barnet. På vilket vis utmanas den patriarkala 
ordningen i och med detta barns födelse? 

Genom valet av betraktelsesätt på berättelsen, där D&A mer betraktar detta 
som text med teologiskt budskap och Wire betonar en muntlig berättelse med 
ett livstolkande tema från en viss genre, blir resultatet av läsningen mycket olika. 
Både D&A och Wire lägger vikt vid berättelsens samband med genealogin, men 
de väcker olika frågor. D&A lyfter fram en fråga om lära: vad betyder 
genealogin för kristologin? Wire betonar en fråga om genusrelationer: Vad 
betyder genealogins närhet till berättelsen för tolkningen av relationen mellan 
män och kvinnor? Båda tolkningarna uppmärksammar samma lucka i texten, 
mellan genealogin och berättelsen, men uppfattar att olika frågor uppstår. D&A 
låter den teologiska frågan ha företräde framför frågan om vad texten säger om 
mäns och kvinnors inbördes relationer i det konkreta livet, medan Wire söker 
en väg för att lyfta fram det senare, dock utan att ta tydlig ställning för vilken 
teologisk fråga som bör betonas i tolkningen. 

4.2.3 Analys av kallelse och kön 

I det följande kommer jag att analysera texten genom att gå in med frågor om 
kallelse och kön i den lucka både D&A och Wire uppmärksammar i tolkningen 
av texten. Texten talar inte explicit om kallelse som teologiskt tema, men 
mönstret av tilltal och svar finns här. 

4.2.3.1 Kallelse 

Berättelsen börjar med konstaterandet att Maria är gravid. Men det är inte Maria 
som är agerande i berättelsen. Det är Josef som har att ta ställning till denna 
graviditet. Och han gör det enligt de ordningar och tolkningar som finns i hans 
kulturella omgivning. Josef står i fokus som handlande i berättelsen. Enligt 
D&A:s tolkning av berättelsen är det Josefs adoption av Jesus som är den 
viktiga handlingen och förändringen. Det är svaret på frågan om på vilket vis 
Josefs släkt också blir Jesus band, vilket gör att han framstår som en Messias. 
Josefs handling sker som svar på en dröm med gudomligt tilltal. Wire, som ser 
mer till berättelsens likhet med andra berättelser om födelse, menar att det som 
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är en central förändring i berättelsen är Josefs omtolkning av situationen där 
han går från tvivel till lydnad. Josef tar drömmen på allvar och handlar utifrån 
den och berättelsen blir för den som lyssnar en utmaning av mäns 
ansvarstagande. D&A betonar en teologisk konsekvens av drömmens 
uppenbarelse, medan Wire betonar Josefs förändrade tolkning av och därmed 
inställning till sin situation, vilket leder till ett annat handlande än han först 
avsett. I detta sammanhang lyfter hon in en fråga om vad den patriarkala 
inbäddningen av berättelsen innebär för kvinnor och barn. 

Den fråga som jag ställer i relation till berättelsen är frågan om kallelse. Vad i 
berättelsen ger exempel på mönstret av tilltal och svar? I D&A:s tolkning är 
Josefs agerande något som gör honom till del i berättelsen om Jesus. Han är 
utvald, eftersom Jesus genom honom kan få social och teologisk legitimitet. 
Denna tolkning tar sin utgångspunkt i en fråga som formas utifrån den 
patriarkalt präglade genealogin, där fastställandet av ett faderskap är väsentligt. 
Wire undviker styrningen av ett patriarkalt mönster. Snarare menar hon att 
detta mönster bryts genom berättelsen. Hon uppmärksammar den förändring 
som Josef genomgår. Detta är en mer fruktbar utgångspunkt för min fråga om 
uppluckring av schabloner av kallelse och kön. Wire menar att Josef genomgår 
en process från tvivel till lydnad som leder till en handling som svar på tilltalet i 
drömmen. Hon betonar inte handlingen främst utan förändringen av hans 
tolkning. Att uppfatta Josefs första inställning till graviditeten som tvivel, menar 
jag inte är den enda möjligheten. Snarare står han stadigt i den kulturella 
gemenskap som han tillhör. Hans förändring handlar mer om en omtolkning av 
vad som är en rätt handling i tro i förhållande till det väntade barnet. Hans 
förändring är ett skifte av synsätt vilket leder till ett annat svar än det först 
tänkta och socialt och religiöst sanktionerade. Det finns, menar jag, anledning 
att närmare studera på vilket sätt denna förändring går till. 

Förändringen av Josefs synsätt sker i en dröm. Det är tre signaler om gudomlig 
auktoritet: dröm, ängel och profetord. Det är med stark auktoritet Josef 
övertygas om ett annat synsätt på barnet. Drömmen rymmer en utmaning av 
Josef. Han fattar ett nytt beslut, grundat på de nya omständigheter han nu är 
förvissad om kring barnet. Förändringen är ett skifte av auktoritet från religiösa 
regler till direkt gudomlig uppenbarelse där ett profetord ger ett annat 
perspektiv på situationen. Ängelns budskap, är dels ett profetord som är ett nytt 
tolkande moment som förs in i berättelsen och handlar om det väntade barnet. 
Dels är det en uppmaning till Josef att föra hem Maria som hustru. Den 
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teologiska spänningen i relation till genealogin är att ”det oväntade barnet” 
också är den väntade Messias. Genom namnet Immanuel blir barnet också 
”Gud med oss”. Uppmaningen att ta till sig barnet är en utmaning till Josef att 
bryta med de sociala och religiösa normerna för barnets skull. Wire påpekar att 
även de män som läser berättelsen ställs inför en fråga om ansvar. Gäller detta 
brytande av normer generellt eller bara just detta barn? Det är en fråga som inte 
besvaras i texten, utan överlåts till läsaren. Avslutningen av berättelsen är att 
Josef gör så som han blivit uppmanad. Hans förändring sker inte bara som en 
inre reflektion, utan fullföljs i handling.

Den religiösa ordningen ställs i kritisk spänning till ett skriftcitat som ger en 
annan tolkning av graviditeten. Som konsekvens av en sådan tolkning är inte 
skilsmässa det som uppfattas vara ett rättfärdigt svar på tilltalet. En schablon av 
vad en rätt respons på ett oväntat barn är, utmanas, bryts upp och omtolkas. I 
Josefs dröm finns alla moment i en tolkning, liv, lära och text. Det är en 
erfarenhet av något gudomligt och en lärouppfattning om rättfärdighet. Det är 
en referens till religiös text och löfte och en konkret valsituation. Att skiljas är 
den religiöst påbjudna handlingen i Josefs omgivning. I berättelsen finns ett 
mönster där en man utsätts för en provokation. Han agerar utifrån den 
maktordning han står i, men ifrågasätts i sitt ansvarstagande. Ett alternativ 
presenteras och påbjuds, där tolkningen av situationen och tolkningen av 
auktoritativ text är en annan. Josef lyssnar till detta och fullföljer den 
förändrade förståelsen av vad det innebär att vara rättfärdig i handling. 
Handlingen i tro är alltså ett resultat av ett skifte i synsätt. Det konkretiseras 
genom att Josef handlar i lydnad till Gud på ett annat sätt än han först hade 
tänkt. Tilltalet leder till ett oväntat svar och bryter med den patriarkala 
omgivningens norm, samtidigt som Jesus införlivas i den patrilineära ordningen.

I texten betonas Josefs rättfärdighet, vilket är ett uttryck för hans rätta relation 
till Gud. Omtolkningen av situationen, gör att Josefs rättfärdighet som förut 
stod i relation till en viss tolkningstradition av Skriften förändras. Grundval för 
hans tidigare tolkning var en redan gjord tolkning av liknande händelser d.v.s. 
tolkning med en schablon. Uppenbarelsen genom drömmen, ängeln och 
profettexten övertar den roll som hans tidigare auktoritet haft. Rättfärdighet 
som schablon omtolkas, för enligt berättelsen upphör Josef inte att vara 
rättfärdig. Tvärtom är det just i sin öppenhet för uppenbarelsen och 
omtolkningen som han uppfattas vara rättfärdig. Josef är rättfärdig i och med 
att han tar drömmen på allvar och gör så som han uppmanas. Han lyssnar och 
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agerar. Josefs förändrade gudsrelation leder till ett annat beslut gällande hans 
ansvar i förhållande till Maria och barnet. I drömmen uppmanas Josef att stå 
kvar i löftet till Maria och att ge barnet namn. Så gör Josef. Förändringen har i 
hög grad med en omtolkning av gudsrelationen, vilket får konsekvenser för de 
mellanmänskliga relationerna. Josef uppfattar drömmen som Guds direkta 
tilltal, vilket väger tyngre än det indirekta genom religiös tradition.

Antoinette Wire framhåller att den som får en profetia angående ett barns 
födelse betraktas som en förebild. Wire betonar Josefs lydnad som en del i 
förändringen. Han inte bara lyssnar utan bejakar tilltalet och omtolkningen 
genom att gå till handling och göra så som ängeln sagt. Han tar Maria till 
hustru. Handlingen i tro bejakas alltså i lydnad, vilket alltså kan uppfattas vara 
det som gör Josef förebildlig. Det är inte det uppdrag han får som är 
förebildligt utan den inställning med vilken han går in i uppgiften.  

Relationen mellan Maria och Josef förändras inte till det yttre. Trolovningen 
består. Relationen mellan Josef och Maria förändras dock på det sättet att den 
efter drömmen kan uppfattas vara teologiskt grundad och ett uttryck för ”Guds 
vilja”. De berättelser som följer visar dock hur drömmar återkommer till Josef 
med vägledande budskap för att ge skydd åt barnet. Josefs kallelse är att lyssna 
till och lyda Guds tilltal för att skydda detta barn medan det växer upp utifrån 
de livsomständigheter och sociala normer som omger det. Tilltalet sker genom 
drömmar och Josef tar dessa på allvar som Guds tilltal och handlar utifrån detta 
med barnet i fokus, trots att hans handlingar kan uppfattas bryta mot viss 
tolkning av rådande religiöst grundade normer för relationer mellan man och 
kvinna.

4.2.3.2 Patriarkal kallelseschablon 

I det följande ställs kallelsen i relation till makt och kön. Intresset här är att se 
om, och i så fall hur maktrelationerna förändras i och med kallelsen av Josef. I 
analysen används begreppen heteronomi, autonomi och relationalitet.

Graviditetens faktum är en händelse som Josef inte har kontroll över. Den 
omtalas i berättelsen som helig och ett Guds ingripande. Graviditeten ligger 
bortom Josefs kontroll, vilket gör att Josef kan uppfattas vara heteronom i 
förhållande till graviditetens existens. Däremot har han enligt de rådande 
kulturella normerna som man både möjlighet och skyldighet att ta kontroll över 
vad som ska hända med hans relation till Maria. Den påbjudna handlingen är att 
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skiljas. Med inlevelse i berättelsen kanske man kan föreställa sig en besvikelse i 
någon form hos Josef i relation till Maria, men det står inget om Josefs känslor i 
texten. Inlevelse är i sig en påbörjad tolkning i relation till liv påverkad av 
läsarens schabloner av faderskap. Det som betonas i texten är att Josef handlar i 
enlighet med religiös ordning. Han hanterar provokationen med det redskap av 
makt han har, vilket är kulturellt och religiöst förankrat. Han avser skilja sig från 
Maria och upplösa trolovningen. 

I nästa steg av berättelsen, drömmen, ifrågasätts Josefs sätt att ta hantera 
situationen och genom omtolkning presenteras ett alternativt synsätt och en 
annan handling än skilsmässa påbjuds. Omtolkningen av Gudsrelationen är inte 
att Josef får möjlighet att förhandla, utan lydnaden av Gud består. Josef är 
underordnad Gud. Guds suveräna makt över människan och 
livsomständigheterna hör till tolkningsförutsättningarna. Berättelsen om Josef 
som lyder Gud exemplifierar detta. I berättelsen hör det till Guds suveränitet att 
inte behöva låsas till religiösa regler och normer. 

Å ena sidan är alltså Josef autonom genom att han kan besluta över sin relation 
till Maria. Han kan välja åtminstone inom vissa kulturella ramar. Maria är 
utelämnad åt hans beslut och alltså heteronom. Å andra sidan är Josef utan 
inflytande över graviditetens faktum. Så som berättelsen är berättad, kan vem 
som helst vara barnets far, utom Josef. Han är ställd i en situation han själv inte 
har valt. Josef agerar i sin situation, där han har förhållandevis stor 
handlingsfrihet och väljer att skilja sig från Maria i tysthet. Andra val hade varit 
möjliga, allt från en offentlig skandal till att låtsas som inget och att barnet var 
hans. Understödd av de sociala normerna har Josef ensam beslutsrätt över sin 
relation till Maria. Trolovningen är en asymmetrisk maktrelation mellan man 
och kvinna. I relationen som trolovade, har Maria mycket litet inflytande över 
Josef. Maria och barnet är heteronoma. De är helt utelämnade åt fadern för sitt 
sociala sammanhang och sin status.  

Marias graviditet är oväntad och eftersom Josef avser att skilja sig från Maria, 
kan man anta att den också var ovälkommen. Josef, vars autonomi hotas av 
graviditeten, är på väg att skydda sin självständighet genom att bryta relationen 
till Maria. Det som sedan omtolkas av ängeln i Josefs dröm, är vem detta 
oväntade barn är. Det är Josefs gudsrelation, som är heteronom, och som utgör 
tolkningsutrymmet för vad som är Josefs kallelse. Josef lyder Gud och ger upp 
sitt beslut till förmån för Guds tilltal om vad han ska göra. Den transcendenta 
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erfarenheten öppnar för tolkning av schablonen av vad som är Josefs kallelse. 
Det är en handling i tro att Josef bejakar det han inte har kontroll över genom 
att stå kvar i relationen till Maria. Valet står inte mellan att ha kontroll eller att 
avstå självständighet. Josef bejakar sin heteronomi i förhållande till Gud, och 
väljer relationalitet i förhållande till Maria istället för autonomi. I relationaliteten 
saknar inte den enskilde kontroll, utan delar osäkerheten tillsammans med 
någon.

Frågan är vad bilden av Marias passivitet gör med föreställningar om kvinnors 
förmåga och legitimitet att agera. Inte mycket ligger i Marias makt att 
bestämma, varken över sin graviditet eller över sin trolovade. I berättandet är 
Maria däremot inte lämnad ensam åt Josefs beslut. Berättelsen understryker från 
början att det är något särskilt med hennes graviditet. Den är helig. Lyssnaren 
till berättelsen ställs på hennes sida gentemot Josef, genom att det omedelbart 
berättas att hon blivit havande av helig ande. Hon står under en slags 
”berättelsens beskydd” i en situation hon själv inte har valt. Underförstått är det 
Josef som kan göra rätt eller fel. Maria är inte ifrågasatt. Samtidigt är detta 
berättelsens beskydd villkorat till den unika situationen. Det är som ogift mor 
till detta speciella barn som hon har sympatierna.  

Genom att Josef bejakar drömmens budskap, utmanas den tidigare patriarkala 
kallelseschablonen av faderskap. Den omtolkas i första hand i relation till 
barnet, inte till modern. Frågan är också om detta barn är så unikt att 
berättelsen måste ses som ett undantag i förhållande till andra far-sonrelationer, 
eftersom barnet i fråga snarast omtalas som Guds son och aldrig som Josefs 
son. Josef benämns heller aldrig som Jesus far i evangeliet. Kallelsen är i så fall 
inte till ett faderskap primärt, utan är del i en berättelse hur en troende man 
omtolkar sitt liv när det okontrollerbara drabbade honom. Istället för att välja 
att ställa sig utanför, bejakar han Guds tilltal i det som händer och går in i en 
ansvarssituation. Den patriarkala ordningen där fadern har en viktig roll och 
definierar barnet utmanas och omtolkas. Faderskapet behövs, men ger inte 
detta barn dess primära identitet. Här inleds ett i evangeliet återkommande tema 
där himmelskt och jordiskt faderskap skiljs åt, vilket är en utmaning av rådande 
patriarkala samhällsmönster.297

297 För en utförligare genomgång av spänningen mellan den himmelske fadern och den jordiske 
fadern i Matteusevangeliet. Se, Sheffield, Julian. (2001). 
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Josefs kallelse fungerar alltså utmanande av patriarkal samhällsordning. Den 
maktrelation som utmanas är mannens lydnad av patriarkal ordning. Med stöd i 
Guds tilltal kan mannen bryta med den patriarkala ordningen och handla i strid 
mot rådande normer. Däremot bryts inte den patriarkala strukturen och 
funktionen i relation till Gud. Josefs lydnad understryks genom författarens sätt 
att berätta där det blir tydligt för läsaren vad som är ”rätt val”. Tolkning av 
texten kan också betona lydnaden. Däremot behöver inte Josefs lydnad 
uppfattas som blind. Analysen visar att alla tolkningselement – text, lära, liv – 
finns med i berättelsen, och händelsen uppfattas som ett dilemma och en 
valsituation dvs. Josef kunde ha sagt nej och var på väg att göra det. Den 
asymmetriska maktrelationen mellan man och kvinna förändras däremot inte i 
denna berättelse. Eftersom relationen består genom mannens val, ställs inte 
kvinnan i ett socialt utanförskap. Kvinnan och barnet uppfattas få en säkrare 
tillvaro tillsammans med mannen. I valet mellan ett liv i negativt heteronom 
ställning dvs. att mor och barn lever utsatta och utan makt att förändra sin 
situation, och ett liv i en beroenderelation till en man, kan detta senare 
uppfattas vara en mer positiv situation för mor och barn.  

4.2.3.3 Androcentrisk kallelseschablon 

Androcentrism handlar om föreställningar som präglas av mannen eller det 
manliga som norm. Förhållandet mellan vad som är centralt eller inte uppfattas 
i relation till den eller det som är ställt i fokus. Mannen Josef är norm i 
berättelsen, eftersom berättelsen är strukturerad kring honom. Samtidigt är det 
han som står utmanad i berättelsens situation, vilket gör att utmaningen 
framstår som central. Tidigare har det konstaterats att patriarkala ordningar 
mellan far och son utmanas av kallelsens bejakande av Guds tilltal. Frågan är 
dock om tilltalet av Josef utmanar androcentriska schabloner, när texten läses 
som kallelsetext. I den tidigare historiska genomgången har det konstaterats att 
androcentriska kallelseschabloner ofta fokuserar svaret på ett tilltal. 

Josefs förändringsprocess kan uppfattas som ett skifte från en förebildlig man 
formad utifrån en underordning av religiösa lagar och plikter, till ett nytt livsval 
genom tolkning av en Gudserfarenhet, vilken han bejakar och underordnar sig. 
Det skäl som anges i berättelsen för att just Josef, och med honom Maria, får ta 
emot barnet, är att Josef är rättfärdig dvs. han står i ett rätt förhållande till Gud. 
Detta är inte med nödvändighet en androcentrisk norm, snarare teocentrisk. 
Däremot är relationen till Maria androcentriskt normerad. Det är på grund av 
trolovningen med Josef som hon är lämplig mor till barnet. Ett annat skäl som 



135

talar för att Josef väljs ut är hans släktskap med David. Detta förstärker en 
androcentrisk tolkning av bilden av Josef. Det är möjligt men inte nödvändigt 
att tolka genealogin, som ett skäl till en kallelse av Josef. Släktskapet med kung 
David är ur kristologisk synpunkt ett argument för att detta barn är Messias. 
Genealogin är ett uttryck för att den omgivande kulturen kring Josef kan 
uppfattas inte bara som patriarkal utan också androcentrisk. Mannen är både 
överordnad och avgörande norm för kvinnors livsvillkor. Genealogin kan spela 
fler roller i tolkningen. Den kan utgöra ett mönster för genusrelationer, den kan 
också utgöra en kortfattad historieskrivning. De fäder som står i samband med 
kvinnor i genealogin: Juda, Salma, Boas och David kan också utgöra bakgrund 
till och exempel på andra rättfärdiga män som gjort ovanliga val i förhållande 
till tolkningen av lagen och deras tillämpning av lagen i förhållande till sina barn 
och deras mödrar. Kallelse i samband med faderskap är därmed inte något nytt i 
Israels historia. Faderskap kan tolkas som en kallelseschablon. Den omtolkas i 
berättelsen, men vad händer med en androcentrisk kallelseschablon? Utmanas 
den eller bekräftas den?  

Antoinette Wire ställer frågan vad den patriarkala inbäddningen i genealogin 
innebär för kvinnor och barn. Mannens relation till barnet i den här berättelsen 
utmanas, men däremot förändras inte bilden av att ett barns mor behöver en far 
till sitt barn dvs. den androcentriska normen från genealogin består. Genom att 
Josef är så starkt i fokus, träder Maria helt i bakgrunden. Berättelsen ger inte 
Maria något autonomt utrymme. Hon är den som bär på ett heligt barn, men 
berättelsen om hennes bejakande av graviditeten återfinns inte här utan i 
Lukasevangeliet. Matteus berättelse är tyst om detta. Maria är inte utvald. 
Graviditeten är inget hon har valt. Istället förefaller det som att genealogin som 
föregår berättelsen är en argumentation för Josef som den nödvändiga fadern 
och att det är på grund av att hon är trolovad med honom, som Maria blir Jesus 
mor. Maria är utbytbar i berättelsen. Om Josef hade varit trolovad med någon 
annan, så kunde den kvinnan lika väl ha blivit mor till Jesus. Det androcentriska 
perspektivet i berättelsen är starkt och moderskapet tolkas här inte som en 
kallelse utan snarare en självklarhet. Jag vill betona Antoinette Wires betoning 
att Marias passivitet är av berättarteknisk karaktär, snarare än den bör uppfattas 
vara ett uttryck för hennes egen passivitet. Berättelsen säger mycket lite om 
Maria. Den säger inte att hon ska underordnas, men genom sättet att berätta 
ställs Maria åt sidan, dvs. berättarperspektivet är androcentriskt. 
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Med antikens ögon uppmärksammar Wire oss på att berättelsen om en 
graviditet ur en mans perspektiv inte är vanligt förkommande. En midrash om 
Moses födelse fungerar som förebild. I likhet med Moses far tar Josef emot en 
dröm. Men i berättelsen om Moses födelse i 2 Mos. 2 är det inte i första hand 
Moses far som agerar kraftfullt utan barnmorskorna, Moses syster Mirjam, hans 
mor och den egyptiska prinsessan. I förhållande till denna berättelse är Maria 
marginaliserad och tyst, och det är Josef som i de följande berättelserna ger 
barnet det skydd som kvinnorna gav Moses. Marias position är att hon är 
närvarande och hon är en namngiven kvinna, vilket är ovanligt i 
Matteusevangeliet. Med modernt perspektiv på berättelsen noterar vi att hennes 
röst inte gör sig hörd, trots att hennes graviditet är central. Dock förefaller 
graviditeten inte vara hennes, den är en angelägenhet mellan Gud och Josef.298

Berättelsen om Jesus är inbäddad i männens värld, där Josef agerar och kung 
Herodes är ett hot. Marias närvaro är ambivalent i förhållande till en 
androcentrisk syn på kön. Maria är egentligen utbytbar och helt beroende av 
mannen och Guds handlande. Ändå nämns hon vid namn. Antoinette Wire 
poängterar att den grammatiska passiviteten kring Maria i berättelsen inte ska 
överföras på tolkningen av Maria. Men hennes tystnad i berättelsen gör henne 
sårbar för tolkningar.

En gravid ogift kvinnas situation var präglad av det omgivande samhällets 
normer, där ett barns födelse var en fädernas angelägenhet. En graviditet utan 
fader är en händelse som ligger utanför normerna. Berättelsen återger ändå att 
sådana var omständigheterna kring Jesus födelse. Det sker dock en omtolkning 
av omständigheterna kring barnet Jesus. Istället för en påbjuden skilsmässa 
(icke-komplementaritet), åläggs mannen att ta sig an sin trolovade 
(komplementaritet på mannens villkor och ansvar). Barnet blir socialt erkänt 
genom att dess mor har en relation till en far. En androcentrisk syn på familjen 
bibehålls och utmanas inte, utan förstärks genom Guds tilltal. I berättelsen 
betonas en nödvändig komplementaritet mellan far och mor. Den omtolkning 
som görs av genusrelationerna är att mannens plikt förändras i riktning från ett 
avståndstagande från kvinnan och barnet för att skydda mannen, till ett 
ansvarstagande för att skydda mor och barn. Men det skapas inte en jämlik 
relation mellan man och kvinna. Det handlar i den meningen fortfarande om en 
androcentrisk schablon av en religiös man och hans kvinna. Mannen som norm 
består och utmanas inte av det omtolkade kallelsebegreppet, istället förändras 

298 Detta är en vanlig syn på graviditeter under antiken, då uppfattningen var att mannen sådde sitt 
frö i kvinnan och därmed hade störst del i barnets tillkomst. 
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tolkningen av vad som är manligt ansvar i ett faderskap – den androcentriska 
schablonen omtolkas och består. 

4.2.4 Öppningar 

Detta skulle kunna vara en berättelse om en ogift blivande mor, som hotas av 
uteslutning ur den sociala gemenskapen på grund av de rådande sociala 
normerna. Ändå ger Josef Maria rum och respekt samt ger barnet namn och 
beskydd. Josef för hem Maria, han rör henne inte, han tar på sig faderskapet 
och han skyddar modern och barnet från Herodes soldaters förföljelse och flyr 
till Egypten. Han hade kunnat välja annorlunda. Det kunde inte hon. Det skulle 
kunna tolkas som kärlek från hans sida. Men allt berättas med fokus på Josef 
och kan tolkas vara en berättelse om en mans kallelse. Den återberättande 
texten är skriven på ett sådant sätt att den är mer mån om läsarens förståelse av 
Josefs förändrade inställning än om Marias situation.  

Kallelsemönstret av tilltal och svar är tydligt i berättelsen om Josef. I analysen 
har det konstaterats att kallelsen börjar i en provokation. Därefter avser Josef 
handla utifrån den maktordning han står i, men han ifrågasätts i sitt handlande. 
Kallelsen innebär i den här berättelsen först ett skifte i synsätt, därefter en 
konkretion av detta genom att Josef i lydnad mot Gud handlar på ett annat sätt 
än han först hade tänkt. Guds tilltal bejakas. Josef tar till sig den omtolkning 
som görs och han gör så som han blir tillsagd. Han agerar i lydnad, dvs. 
underordnar sig Gud. Det innebär att Josef inte underordnar sig samhällets 
patriarkala ordning, men underordnar sig Gud. Detta kan uppfattas vara det 
som är Josefs förebildlighet. Det är inte det uppdrag han får som är förebildligt, 
utan hans omtolkning och den inställning med vilken han går in i uppgiften. 
Beroende på om man betonar till vad eller betonar hur kallelsen går till kan 
berättelsen lyfta fram olika livstolkande betydelser.299 Om berättelsen uppfattas 
betona till vad, så är det en kallelse till faderskap. En roll som är genusdefinierat 
manlig. Om berättelsen uppfattas betona hur kallelsen går till, är det snarare 
drömmen och dess innebörd som fokuseras. Kallelsemönstrets tilltal och svar 
lyfts fram och är inte med nödvändighet knutet till ett visst kön.

Jag menar att det med fokus på genus är fruktbart att tolka berättelsen med en 
uppmärksamhet på hur kallelsemönstret ser ut.  Kallelsen är inte primärt till ett 
faderskap utan är del i en berättelse om hur en troende man omtolkar sitt liv 

299 Jag har i definitionen argumenterat för att frågan om vad någon kallas till är en sekundär fråga i 
förhållande till hur kallelse sker. Jfr kap. 2.2. 



138

när något utanför hans kontroll inträffar. Istället för att välja att ställa sig 
utanför och oansvarig för Marias graviditet, bejakar han det som händer och går 
in i en ansvarssituation. Den patriarkala ordningen där fadern har en viktig roll 
och ger barnet identitet utmanas och omtolkas. Faderskapet behövs för social 
tillhörighet, men ger åtminstone inte detta barn dess identitet. Här inleds alltså 
ett i evangeliet återkommande tema där himmelskt och jordiskt faderskap skiljs 
åt. Det himmelska faderskapet utmanar alla jordiska faderskap, vilket i sin tur 
innebär en utmaning av det då rådande patriarkala samhällsmönstret. 

Däremot utmanas inte den androcentriska synen på mor och barn. 
Genusrelationens plikt förändras visserligen av bejakandet av det 
okontrollerbara, från ett avståndstagande för att skydda mannens autonomi, till 
ett ansvarstagande för att skydda mor och barn. Men det skapas inte en jämlik 
relation mellan man och kvinna. Det handlar fortfarande om en androcentrisk 
schablon av en religiös man och hans kvinna. Mannen som norm består och 
utmanas inte av det omtolkade kallelsebegreppet. I relation till berättelsen om 
Moses födelse är det en maskulinisering av beskyddandet av barnets tillkomst 
och uppväxt. Omhändertagandet av barnet Moses utförs av flera kvinnor: hans 
mor, barmmorskorna Sifra och Pua, hans syster Miriam och faraos dotter. I 
denna berättelse och de följande beskyddas barnet Jesus av en enda man, vilket 
är ett betecknar en androcentrisk omtolkning. I Matteus berättelse är den 
androcentriska prägeln på berättelsen inte utmanad, snarare stärkt. Detta kan 
balanseras, men inte avhjälpas, genom att läsa samman denna berättelse med 
berättelsen hos Lukas om Marias kallelse, vilket ger en bild av Maria som kan 
ersätta den anonyma och utbytbara kvinna som hon är i Matteus berättelse.  

Föreställningen om vad det innebär att vara en far står i spänning i förhållande 
till vår tids föreställningar om graviditet, födelse och föräldraskap. Detta gör att 
utmaningarna inte längre utmanar på samma sätt, vilket kräver uppmärksamhet 
i tolkningen av berättelsen. Däremot är det intressant att tydliggöra i vilken mån 
berättelsen ifrågasätter i sin tid rådande genusschabloner. Att 
genusschablonerna inte utmanas i modernt motto fullt ut, är viktigt att 
understryka i sammanhang där berättelsen på något sätt uppfattas som 
normerande i tydning av människors liv. Jag menar att det inte är önskvärt att 
reproducera genusschabloner som idag uppfattas som begränsande och även 
förtryckande. Därför är det viktigt att lyfta fram utmaningen av den patriarkala 
ordningen, men samtidigt betona att det som då var ”en lösning och beskydd” 
för barnet och modern, idag inte med nödvändighet ger det samma. När detta 
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har diskuterats kan man på ett reflekterat sätt ta till sig berättelsens tankar om 
vad kallelse är, hur den går till och vad den innebär, utan att oönskade 
genusschabloner reproduceras. Jag menar att den androcentriska normen av 
komplementaritet i föräldraskapet behöver diskuteras, för att inte oreflekterat 
reproduceras i tolkningen av texten. Detta främjar kvinnors underordning. De 
sociala villkoren kring barns födelse är idag annorlunda. Jag menar att det finns 
skäl för att berättelsen inte bör normera bilden av mannens och kvinnans 
relation i familjen idag. 

Kallelse i berättelsen om Josef innebär ett införande av ny tolkning. Situationen 
underordnas inte tidigare erfarenhet eller normer. Kallelsens förutsättning finns 
i Josefs rättfärdighet, som rymmer en förväntan på och räknar med 
transcendent erfarenhet som en dimension i livet. Josef är också en 
förhållandevis autonom person som bejakar sin heteronomi och ger sig in i en 
situation där framtiden är oviss, för att ta ansvar. Uppmaningen är inte bara en 
uppmaning att lyda utan bär genom barnet också ett löfte om hopp. Kallelsen 
leder inte till ett uppdrag i ensamhet utan i relation till barnet och Maria. Det är 
inte ett uppdrag för egna syften utan för andra mer utsatta personers skull och 
inte för en familj utan för ett folk vars släkttavla skildras med ett antal porträtt 
just före berättelsen, som i sig är en ögonblicksbild. 

4.3 Petrus och Andreas, Jakob och Johannes 

Denna text är vald framför allt av det skäl att den ofta förknippas med kallelse, 
då uppfattad som lärjungakallelse. Berättelsen har använts för schabloner för 
lärjungaskap, som jag menar är exempel på kallelseschabloner. Berättelsen 
återger två fiskande brödrapars möte med Jesus. En Jesus som i evangeliets 
inledande kapitel är presenterad som Messias, en ny Moses och Guds son. 
Standardkommentarens tolkning lyfter fram lärjungakallelsen som en förebildlig 
kallelse och som är en kallelse till mission. Den jämförs med en tolkning av 
Talvikki Mattila, som något tonar ned förebildligheten utan ser berättelsen 
istället som en öppning för det uppdrag Jesus har. Hennes tolkning bidrar med 
en syn på kallelse med utgångspunkt i en gemenskap snarare än enskilda 
individer.  

4.3.1 Text 

När han vandrade utmed Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som 
kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, 
för de var fiskare. Han sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till 
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människofiskare”, och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han 
gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedaios son, och hans bror 
Johannes, sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning 
sina nät. Jesus kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och 
följde honom. 

(Matteusevangeliet 4:18-22) 

4.3.2 Lärjungaskap eller Himmelrikets medborgare 

D&A konstaterar att berättelsen handlar om två brödrapar som bedriver fiske 
på stranden till Galileiska sjön. Galiléen beskrivs av D&A vara ett delvis 
hedniskt område, där judar och icke-judar levde sida vid sida. I förhållande till 
Jerusalem låg området avsides, både geografiskt och kulturellt sett. D&A menar 
att referensen till området i berättelsen rymmer en teologisk avsikt. Evangeliets 
författare avser inte beskriva en konkret verksamhet bland icke-judar, men 
erbjuder en tolkning där Messias verksamhet understryks omfatta icke-judar, 
vilket knyts dels till ett skriftcitat (Matteus 4:15-16) från Jesajas nionde kapitel, 
dels till berättelsen om fisket i Galiléen.300 D&A strukturerar sin tolkning kring 
bilden av Jesus som Messias och menar att denna berättelse avslutar 
presentationen av Jesus, som påbörjades i genealogin. De menar att i Matteus 
4:1-22 hör ihop som en enhet. Jesus döps, han frestas, han uppträder i Galiléen 
och kallar sina första lärjungar. Jesus är i fokus och personifierar det lydiga 
Israel. D&A tolkar texten i relation till berättelsens samtid och 
Matteusevangeliets första läsare i de tidiga kristna församlingarna. Genom en 
rekapitulation av Israels historia som en historia om Guds folks uttåg från 
Egypten, är kyrkan som Guds folk fött genom ett andra uttåg.301 Det innebär 
att de lämnar något, för att gå till något nytt.

D&A jämför bröderna som avbryts av Jesus i sitt fiske, med profeten Elisas 
avbrott i plöjandet när han kallas av profeten Elia i 1 Konungaboken 19. När 
Jesus kallelse avbryter dem mitt under förtjänandet av levebrödet, understryker 
detta en brytning med de vardagliga görandena.302 Utväljandet av bröderna sker 
på Jesus initiativ. Det är han som ser dem och inte tvärtom.303 Det rör ett 
särskilt uppdrag, där dessa män deltar i Jesus uppdrag, vilket gör att 
lärjungakallelsen tolkas som en särskild kallelse, där männen lämnar sina 
vardagliga uppgifter för andra åtaganden. Berättelsen uppfattas som början för

300 D&A, Vol. I, s. 384f. 
301 D&A, Vol. I, s. 402f. 
302 D&A, Vol. I, s. 397. 
303 D&A, Vol. I, s. 396. 
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den kristna missionen. D&A menar att det finns ett undervisande syfte i 
evangeliet, där lärjungarna utgör goda förebilder för kristet engagemang och 
lärjungaskap, eftersom alla lydigt har svarat på kallelsen: Följ mig!304

Lärjungarna lämnar sina nät och följer Jesus, men D&A menar att det inte 
uppfattades som en uppmaning till Matteus läsare att göra sig av med all 
egendom och lämna hem och familj. Istället ska berättelsen uppfattas som en 
generell definiering av lärjungeskapets natur som helhjärtad lydnad, inte som ett 
prejudikat för strikt egendomslöshet. Förebildligheten uppfattas alltså vara 
principiell och inte alltför bokstavlig. Det är inte de första brödraparen som ska 
imiteras, utan efterföljelsen handlar om att liksom dessa följa uppmaningen från 
Jesus. Det är en uppmaning som genom berättelsen upprepas till läsarna.305

Den avslutande meningen i berättelsen uppfattas av D&A vara ett uttryck för 
brödernas uppoffrande lydnad. Efterföljelsen har ett pris.306

D&A diskuterar vad kallelsen till att bli människofiskare kan innebära. 
Människofiskare är ett uttryck som enbart återfinns i detta sammanhang och 
saknar parallell i rabbinsk eller hellenistisk litteratur. Uttrycket kan ha haft en 
negativ klang genom att det antyder att man skulle fånga någon. Därmed skulle 
det kunna uppfattas provokativt eller åtminstone paradoxalt. Möjligen kan 
uttrycket ha en association till eskatologiskt tänkande, där lärjungarna dömer 
tillsammans med Jesus. I vilket fall som helst menar D&A att uttrycket 
människofiskare pekar på att deras uppgift inte är att tolka Torah eller tillämpa 
den. De ska snarare uppfattas vara kallade för att bistå Jesus i att rädda de 
förtappade och delta i arbetet att proklamera och förbereda för Guds rike.307

Talvikki Mattila betonar inte brödraparen, utan budskapet om himmelriket i 
tolkningen av berättelsen. Detta gör hon eftersom berättelsen om de två 
brödraparen infogas i Matteusevangeliet mellan Jesus debut i Galiléen som 
predikant och beskrivningen av hans verksamhet i Galiléen. Mattila ser kapitel 1 
och 2 som en introduktion av Jesus, medan kapitlen 3 och 4 steg för steg 
beskriver miljön för verksamheten och introducerar flera personer som 
berättelsen handlar om. Struktureringen av texten innebär att för Mattila är 
berättelsen inte tillräcklig för förståelsen av vad kallelse är. Istället inleder den 
en tolkning av vad det innebär att vara kallad till ett medborgarskap i 
himmelriket. Inte förrän evangeliet som helhet är avslutat, är innebörden klar av 

304 För en diskussion och nyansering av lärjungarnas förebildlighet, se Brown, Jeannine K. (2002). 
305 D&A, Vol. I, s. 404-406. 
306 D&A, Vol. I, s. 399. 
307 D&A, Vol. I, s. 398f. 
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vad denna kallelse innebär. Hennes tolkning utgår från frågan vad det innebär 
att vara medborgare i himmelriket. Mattilas fråga leder till en tolkning av vad en 
allmän kallelse kan innebära i evangeliet. Här skiljer sig alltså D&A:s tolkning 
från Mattilas tolkning. D&A betonar ett särskilt uppdrag där några utvalda har 
del i Jesus uppdrag, medan Mattila gör en tolkning där kallelsen riktas till 
brödraparen som representanter för ett helt folk. I den särskilda kallelsen har 
några del i Jesus uppdrag att tilltala andra, i den allmänna är de kallade några av 
alla dem som svarar. 

Med Mattilas strukturering av texten blir raderna som föregår mötet mellan de 
två fiskande brödraparen och Jesus av stor vikt. Där proklamerar Jesus 
budskapet: ”Omvänd er. Himmelriket är nära.”308 Himmelriket, bilden av Jesus 
och lärjungaskap är tre berättelselinjer som flätas samman med varandra och 
andra temata genom evangeliet, menar Mattila, och hon väljer himmelriket som 
teologiskt begrepp för sin läsning av evangeliet.309 Övriga berättelselinjer vävs 
samman med denna. Kvinnor är visserligen frånvarande i just denna berättelse, 
men Mattila påminner om kvinnors närvaro redan från början i evangeliets 
inledande genealogi. Dessa förmödrar menar hon ingår i berättelsen om Guds 
folk och himmelriket som har sin början redan innan Jesus föds.310 Kallelsen 
handlar i hennes tolkning om tillhörighet till himmelriket. Jesus bär budskapet 
om himmelriket, men är inte gestaltningen av det. Mattila betraktar himmelriket 
som en kritisk motbild till ett patriarkalt samhälle. Dock är inte himmelriket 
konkret föreliggande, utan fungerar som en teologisk tolkningsnyckel för 
Matteus version av berättelserna om Jesus.  

Begreppet himmelriket utvidgar gränserna för den vanliga världen. Talet om 
himmelriket handlar om skapande av möjligt rum. Förverkligandet av detta rum 
är skilt från talet om det.311 Det innebär att uppdraget handlar om att lyssna, för 
att sedan försöka leva i enlighet med detta. Mattila skiljer mellan strukturer som 
utövar makt ovanifrån, vilket hon kallas kingdom och strukturer som utövar 
makt i relation med, vilket hon kallar baslieia. Dessa två begrepp använder hon 
sedan som analytiska verktyg i tolkningen av evangeliet.312 Hon understryker 
samtidigt att Matteus använder bilden av himmelriket på ett mångfacetterat sätt 

308 Mattila, Talvikki. (2002) s. 146. 
309 Mattila, Talvikki. (2002) s. 49f. 
310 Mattila, Talvikki. (2002) s. 60f. 
311 Mattila, Talvikki. (2002) s. 50f 
312 Här anknyter Mattila till himmelriket som teologiskt begrepp vilket flera feministiska teologer 
använder, se, Schüssler Fiorenza, Elisabeth. (1994) s. 92-94;  Wainwright, Elaine. (1995) s. 635-
637.
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och inte entydigt. Även Mattilas användning av himmelriket som teologiskt 
begrepp kan problematiseras, eftersom hon i relation till detta rike också knyter 
tanken om medborgarskap. Det kan synas enkelt, men ordet medborgarskap 
förekommer inte i texten och just eftersom bilden av himmelriket används 
mångfacetterat är det inte klart vad som menas med detta rike och om 
medborgarskap alls är ett aktuellt tema i anslutning till detta. Däremot var 
medborgarskap ett aktuellt begrepp i det romerska riket. Romerskt 
medborgarskap innebar en mängd friheter och privilegier. Relationen mellan 
bilden av himmelriket i Matteusevangeliet och det romerska väldet har 
diskuterats.313 Men jag menar att medborgarskap inte utan argument kan 
anknytas till tanken om himmelriket och i relation till min diskussion om 
kallelse aktualiseras frågan om hur detta medborgarskap kan vinnas. 

Mattila noterar den geografiska placeringen av händelsen i Galiléen. Detta 
område räknas som mindre judiskt än Judéen. Jerusalem är centrum för den 
judiska världen och Mattila menar att Matteus gör en poäng av geografin genom 
referensen i 4:15 till Jesajatexten. Galiléen är hedningarnas land. Här börjar 
Jesus sin verksamhet och han gör det i sällskap med fyra män, som han avbryter 
mitt i vardagsarbetet och uppmanar att komma med. Mattila analyserar 
berättelsens maktstrukturer. Hon noterar att de män Jesus väljer till lärjungar är 
fiskare och inte skriftlärda eller skolade personer. Detta är det enda som nämns 
om dem, deras ekonomiska situation, utbildning eller religiösa inställning nämns 
inte. Petrus ges ingen särställning i texten, utan namnges tillsammans med de 
andra bröderna. Mattila menar att det intryck som Jesus gör på dem får dem att 
lämna allt och följa honom.314

I Mattilas tolkning är den uppgift de fyra bröderna får på stranden av Galileiska 
sjön, att vara trovärdiga vittnen till Jesus verksamhet. De är med från början 
och de kommer att utgöra en inre krets genomgående i evangeliet. Mattila pekar 
på att de inte benämns lärjungar. Ordet lärjunge dyker upp först i kapitel 5, och 
då är det osäkert om lärjungar refererar till dessa fyra eller till hela 
folksamlingen som lyssnar till Jesus. Först i kapitel 10 namnges en grupp av tolv 
som lärjungar som sänds ut i Israel. Men Matteus berättar endast om dessa två 
brödrapar och tullindrivaren Matteus möte och uppmaning att följa Jesus. 
Mattila menar att det knappast är lärjungarna som är i centrum av 
Matteusevangeliet, utan himmelriket. Uppmärksamheten på vad detta 

313 Relationen till romarriket är en grundläggande utgångspunkt för läsningen av evangeliet hos 
Warren Carter, se Carter, Warren. (2000). 
314 Mattila, Talvikki. (2002) s. 148f. 
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himmelrike är förväntas inrymma en radikal lydnad, men vad radikaliteten 
innebär och vilka som omfattas av kallelsen är i denna berättelse inte avslutat 
och begränsat.315

D&A och Talvikki Mattila väljer att strukturera textens sammanhang på olika 
sätt. Standardkommentarens intratextuellt betonade tolkning jämförs med en 
tolkning som inte föregriper textens intratextuellt skapade schabloner, utan 
söker följa textens utveckling av berättelselinjer steg för steg. D&A ser samman 
kapitel 1-4 som en del som föregår Bergspredikan och gör en uppdelning där 
berättelserna samordnas med utgångspunkt från talen i evangeliet, något som 
kritiseras av Mattila. Hon menar att berättelse och tal ömsesidigt tolkar 
varandra. Det är inte så att talen tolkar berättelserna, eller att berättelserna utgör 
gestaltningar av talen.316 Deras olika val av textens strukturering får 
konsekvenser för hur de väljer fokus i tolkningen av relationen mellan Jesus och 
brödraparen på stranden. Mattila benämner inte bröderna som lärjungar. Hon 
menar att det är att gå händelserna i förväg. D&A tar lärjungaskapet för givet. 
D&A gör här en föregripande intratextuell tolkning, där senare berättelser i 
evangeliet tolkar denna tidigare. Valen av olika avgränsningar av texten och dess 
sammanhang får betydelse för deras tolkning av om berättelsen är avslutningen 
av en presentation av Jesus eller om den är en början på berättelsen om Jesus 
verksamhet. För D&A avslutar berättelsen presentationen av Jesus och 
förbereder hans undervisning i Bergspredikan. Berättelsen tolkas av Mattila som 
en introduktion av Jesus liv och verksamhet, men inte som en uttömmande 
beskrivning. Berättelsen säger något men inte allt om vad kallelsen till 
himmelriket innebär. D&A uppfattar Matteus tolkning av Messias som skild 
från judisk tolkning. För Mattila har berättelsen nära samband med verserna 
strax före, samt sträcker sig framåt mot den kommande berättelsen som 
inramar och står i en tolkande relation till talen. Däremot menar hon att 
presentationen av Jesus är avslutad. Hennes tolkning gör därmed inte en lika 
starkt markerad brytning med det judiska arv som evangeliet står i ett nära 
förhållande till.  

D&A menar att berättelsens centrum och huvudsakliga ärende är 
presentationen av vem Jesus är. Jesus symboliserar Guds folk och i 
gemenskapen runt honom växer detta folk.317 Kallelsen av de två brödraparen 
inleder en berättelse om hur Jesus undervisar ett antal män, för att genom Jesus 

315 Mattila, Talvikki. (2002) s. 146. 
316 Mattila, Talvikki. (2002) s. 42ff. 
317 D&A, Vol. I, s. 402f. 
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skapa ett nytt gentemot Gud lydigt folk. Detta att Jesus kallar lärjungar avslutar 
och gör bilden av vem han är fullständig. D&A:s teologiska tolkning av frågan 
om vem Jesus är, är kristologisk. Frågan är dock om textens fråga om Jesus som 
Messias, är den samma som den kristologiska frågan i D&A:s tolkning. Här 
glider tidsperspektivet. En rimlig tolkning av frågan i textens ”då” är att frågan 
är på vilket sätt Jesus kunde uppfattas vara en judisk Messias. Den kristologiska 
fråga som D&A hanterar rör snarare på vilket sätt Jesus är Guds son. På den 
här punkten är D&A otydlig i tolkningen. Man skiljer inte mellan frågorna om 
hur Jesus kan uppfattas vara Messias och på vilket vis Jesus är Gud. Det är en 
otydlighet i relation till judisk teologi, som får konsekvenser för tolkningen av 
vad brödraparen kallas till.  

För Mattila är himmelriket och dess medborgare det övergripande teologiska 
temat för berättelsen. Hon fokuserar på det budskap som Jesus framför om 
himmelriket. Hennes teologiska tema är eskatologiskt, där det väsentliga för den 
vidare utvecklingen av evangeliet är vad det innebär att välja att tillhöra 
himmelriket. Eftersom Mattila menar att presentationen av Jesus är avslutad i 
och med dop- och frestelseberättelsen, är Jesus person inte fokus för 
framställningen, utan budskapet om himmelriket, som är ett hopp för folket. 
Mattila menar att där introduceras ett tema, som sedan gestaltas som en 
inbjudande kallelse i berättelsen om brödraparen. Denna berättelse är däremot 
varken mer eller mindre än början till berättelsen om vad det innebär att vara 
medborgare i himmelriket. Mattilas alternativa strukturering av texten, leder till 
ett fokus på ett annat teologiskt tema än D&A, vilket i sin tur leder till en 
mindre avgränsad syn på vad och vem kallelsen gäller. Detta innebär att hon 
genom sitt sätt att strukturera berättelsen skapar utgångspunkter för en öppnare 
schablon av kallelse, inte minst vad gäller schablonens öppenhet också för 
kvinnor. D&A betonar istället att männen kallas till lärjungar och gör därmed 
en poäng av att det är män som görs till missionärer. Genom att D&A, 
föregriper lärjungaskapet i sin tolkning, blir det extra betonat att de tolv är män 
och att dessa tillsammans med Jesus utgör ett nytt Guds folk. Mattila menar 
dock att denna betoning av lärjungaskap inte finns i berättelsen. Hon vill inte 
föregripa en tolkning av männens kallelse som en kallelse till lärjungaskap, utan 
menar att de kallas till att tillhöra himmelriket. Vad denna kallelse innebär 
utläggs inte i berättelsen, utan är något som växer fram i evangeliet.

Både Mattila och D&A betonar att Jesus tar initiativet och inleder kontakt och 
avbryter männen i deras vanliga arbete. Mattila reflekterar över vad som kan 
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vara skäl för utväljandet. Hon noterar att det egentligen inte föreligger några 
skäl, inte heller har någon av de fyra männen en särställning. Hennes 
uppmärksamhet på varför just dessa män väljs har att göra med de 
frågeställningar hon tar med till analysen, dvs. om maktrelationer i berättelserna 
om himmelriket och förhållandet mellan män och kvinnor i evangeliet. Detta 
gör skillnad för hennes tolkning av maktrelationer. Såväl Mattila som D&A 
uppmärksammar de kallades omedelbarhet i besvarandet av Jesus uppmaning 
att följa honom. D&A noterar detta som männens underordning under Jesus 
och menar att det är ett uttryck för lydnad. Mattila däremot menar att lydnaden 
har att göra med himmelriket. Deras omedelbara lydnad är en självklar respons i 
himmelrikets sammanhang och ett uttryck för tillhörighet. Mattilas slutsats av 
berättelsen är att lärjungarna kallas att bevittna och lära känna denna makt. Jag 
uppfattar att Mattila menar att lärjungarna går utan att helt vara klara på målet. 
Hennes tolkning stannar i själva berättelsen om kallelse, utan att föregripa till 
vad de kallas. D&A drar en mer långtgående slutsats om vad kallelsen leder till. 
Kallelsen leder till ett deltagande i den första kristna missionen. Detta är en 
tolkning med ett tydligt mål, redan i denna berättelse. D&A ger en mer avslutad 
och avgränsad tolkning än Mattila. 

Talvikki Mattila stannar vid att konstatera att berättelsen handlar om två 
brödrapar. Hon menar att budskapet om himmelriket bärs av Jesus, men inte är 
Jesus. Hon drar en gräns mellan Jesus uppdrag och lärjungarnas. Lärjungarna 
ska inte dela uppdraget. Därmed lyfter hon fram en bild av att himmelriket är 
något mer än Jesus. Himmelriket är ett sammanhang som sträcker sig utöver 
gemenskapen mellan Jesus och männen. Detta öppnar möjligheten för fler att 
följa som vittnen. Mattilas tolkning är därmed öppen för kvinnor i högre grad. 
Kvinnor exkluderas inte uttryckligen i D&A:s tolkning, men öppningen för 
deras närvaro är större i Mattilas tolkning. D&A kan inte påstås göra en 
avsiktlig begränsning, men genom valet av perspektiv på berättelsen och 
avgränsningar av vilka texter som hör samman, blir konsekvensen att kvinnors 
plats är mycket begränsad. I en berättelse som D&A benämner prototypisk för 
kallelse att delta i kristen mission, är kvinnor hänvisade till att förhålla sig till de 
kallade männen, som lyder den man vars ord står för helig auktoritet. 

Det är alltså med avseende både på teologi och på kön skillnad mellan 
tolkningarna. Dessutom struktureras texten olika i tolkningsexemplen. D&A 
menar genom sin tolkning att det rör sig om en särskild kallelse till lärjungaskap. 
Det är en specifik kallelse som är en konkret tolkning med lärjungaskap som 
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teologisk schablon av dessa specifika mäns liv och uppdrag. Medan Mattila 
menar att här introduceras en generell och allmän kallelse och inbjudan till att 
lyssna och att erfara vad budskapet om himmelriket är. Jag menar att Mattilas 
tolkning, som betonar hur strukturering av hur texter hänger samman kan leda 
till olika tolkningar, har en styrka i att öppna för alternativa betoningar som inte 
med nödvändighet är styrda av genusschabloner. I betoningen av himmelriket 
lyfter hon fram det som en vision för gemenskapen. Däremot menar jag att hon 
inte tillräckligt argumenterar för medborgarskapets roll och funktion i relation 
till himmelriket. Jag menar att medborgarskapet inte är en nödvändig del i 
tolkningen, utan snarare är att gå ett steg utöver textens bidrag. Med hjälp av 
himmelrikesbegreppet analyserar Mattila berättelsen med uppmärksamhet på 
patriarkala strukturer. Men tanken om medborgarskap i detta rike menar jag ger 
en öppning för androcentrisk tolkning, eftersom medborgaren ofta likställts 
med en myndig man. Analysen av androcentriska perspektiv saknas i hennes 
diskussion. 

4.3.3  Analys utifrån kallelse och kön 

4.3.3.1 Kallelse 

För analysen väljer jag att utgå från Talvikki Mattilas tolkning, där kallelse till 
medborgarskap i himmelriket är en ur genussynpunkt öppnare tolkning. Hon 
betonar en tolkning av kallelsen i berättelsen som en allmän kallelse. Det som 
kan uppfattas som en handling i tro kan analyseras antingen genom att fokusera 
Jesus uppmaning, eller brödernas omedelbara respons att släppa allt och följa 
Jesus. Dessa tillsammans, tilltalet och svaret, menar jag utgör kallelsens 
grundmönster i den här berättelsen. När Talvikki Mattila väljer att fokusera 
Jesus proklamerande av himmelriket, låter hon berättelsen ha betydelse för hur 
kallelsen till riket ges, men berättelsen utgör inte en avgörande faktor för 
lärjungaskapet. Mattila menar att detta utformas först i en tolkning av evangeliet 
som helhet, men inte i denna berättelse. Det är en möjlig och rimlig 
begränsning av berättelsens betydelse. 

Initiativet tas av Jesus, som är den som proklamerar budskapet om himmelriket. 
Den omedelbara responsen kan därför uppfattas vara en reaktion på ett 
gudomligt tilltal. Jesus uppmaning till bröderna är tudelad. Dels uppmanar han 
dem: ”Kom och följ mig”, dels säger han att han ska göra dem till 
”människofiskare”, vilket enligt D&A är ett språkligt unikt uttryck och därmed 
svårtolkat. Uppdraget som läggs på bröderna är att följa och se, så kommer de 
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att bli människofiskare i himmelriket. Vad kallelsens uppdrag konkret innebär är 
i berättelsen öppet för tolkning. Jag menar att D&A:s föreslagna kallelse till 
missionärer är en slutsats som möjligen skulle ha sin plats i slutet av evangeliet. 
Däremot är det en tolkning där en schablon används som har alltför svagt stöd i 
berättelsen. Jag menar att Mattilas mer förutsättningslösa tolkning, utan att 
föregripa berättelsen, är både en mer öppen läsning som lämnar utrymme för 
tolkning av radikaliteten i männens beslut att släppa allt de har för händer.

Kallelsen sker det under det att männen sysslar med något vardagligt, inte när 
de utför en religiös handling. Vilken typ av uppbrott är detta? Är det ett 
uppbrott från arbete och familj? Senare i evangeliet kommer de uppenbarligen 
att ge sig ut i båtar igen318 och åtminstone Petrus håller kontakt med sin 
familj.319 Vad uppdraget att vara människofiskare innebär, är öppet för tolkning. 
Den skapar fler frågor om kallelsens innebörd och mål inför läsningen av 
evangeliet, än den besvarar. Brödernas syssla förändras å ena sidan och de 
bryter upp från sin vardag, å andra sidan använder Jesus deras yrkeskunnande 
som bild för vad det nya uppdraget ska leda till. Men hur fiskar man människor 
och vem ska fiskas upp? Det som tydligast uttrycks i kallelsen till dem är att de 
ska följa med. I den skriftkritiska analysen poängteras skillnaden mellan två 
tolkningar där den ena mynnar ut i att efterföljelse är att följa någon (Messias), 
medan den andra talar om att de som kallas ska bevittna något (himmelriket). 
Ur genusteoretisk synpunkt är den generella och mer allmänna tolkningen av 
kallelse till himmelriket att föredra.  

Det som berättelsen säger om vad som karaktäriserar kallelsemönstret tilltal och 
svar, menar jag är ett tilltal med gudomlig auktoritet. Jesus är presenterad av 
evangeliet som Guds son. Tilltalet handlar också om ett gudomligt anspråk, 
nämligen att berättelsen handlar om himmelriket.  I berättelsen är auktoriteten 
gestaltad av Jesus, men menar Mattila, den är mer knuten till hans budskap än 
hans person. Männens svar är radikalt. De släpper det som de har för händer 
och går. Det sker ett uppbrott från vardagen i någon mening, men det är oklart 
hur. Mattila menar att dessa mäns uppdrag handlar om att bevittna vad 
himmelriket är genom att följa Jesus liv och verksamhet. Hon menar också att 
genom att bejaka Jesus uppmaning, blir de medborgare i himmelriket.

318 Matt. 8:23-27, Matt. 14:22-32. 
319 Matt. 8:14-15. 
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Frågan om vem som är kallad, blir tilltalad, besvaras okomplicerat i texten. Det 
är de två brödraparen. Initiativet är helt och hållet Jesus. Deras möte förefaller 
nästan lite slumpartat. De skulle kunna vara vem som helst, vilket kanske kan 
vara en poäng. Berättelsetekniskt inbjuds en lyssnare att tänka att det skulle 
kunna ha varit jag. Denna läsaridentifikation går däremot förlorad i avståndet 
till textens tid och rum, vilket har till följd att den personbeskrivning som en 
gång kan ha haft en generaliserande funktion, idag fungerar på motsatt sätt. 
Männen på stranden uppfattas som annorlunda. Det som texten säger om dem 
är däremot i sin tid inget särskilt. Deras namn är inte ovanliga. Att vara syskon 
är ingen ovanlig relation. Att fiska var ingen ovanlig syssla. Männen på stranden 
är inte utmärkande på något sätt. Bröderna saknar karaktärsdrag. Det 
utmärkande är att Jesus väljer dem.  

Kallelsen går till på det sättet att Jesus går fram till dem och talar till dem och 
platsen för detta är deras vardagsmiljö. Svaret är omedelbart. De släpper allt 
och följer uppmaningen. De bejakar kallelsen. Beroende på om berättelsen 
tolkas på ett individuellt eller ett generellt plan kan bejakandet av kallelsen 
uppfattas på olika sätt. Med en individuell tolkning kommer frågan om 
brödernas förebildlighet i fokus. D&A:s tolkning gör en sådan fokusering, vilket 
leder till två diskussioner. En om svarets radikalitet, och en om målet för den 
bejakade kallelsen. Jag menar att frågan om förebildlighet lyfter fram en 
spänning mellan våra föreställningar om vad som är förebildligt för människors 
liv och berättelsens. Är bejakandet verkligen förebildligt? Visar inte bröderna en 
oansvarighet genom sitt handlande? D&A hävdar att uppbrottet inte är så 
radikalt. De väljer att betona att detta är inledningen till den kristna missionen, 
bröderna kallas till att bli missionärer, dvs. berättelsen har ett mål som i allra 
högsta grad är betydelsefullt. Båda argumenten tonar ner och döljer det 
oansvariga handlandet hos bröderna. Något som annars är det i berättelsen som 
karaktäriserar dem. Tolkningen gör dem mer förebildliga än texten medger. 

Mattila lyfter fokus från en individuell nivå till en mer övergripande nivå för att 
diskutera berättelsen i relation till budskapet om himmelriket. I motsats till 
D&A betonar hon radikaliteten i lärjungarnas uppbrott. Deras handlande tolkas 
vara rimligt i relation till vad kallelsen till himmelriket innebär. Himmelrikets 
kallelse inrymmer en förståelse av en radikal lydnad. Mattila avslutar inte heller 
tolkningen av vad kallelse innebär, utan ser berättelsen som en början till en 
längre berättelselinje om lärjungarna. Först i slutet av evangeliet sammanfattas 
innebörden av denna, inte som lärjungaskap, utan Mattila benämner detta vara 
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ett medborgarskap i himmelriket. I denna berättelse tar hon fasta dels på 
radikaliteten i uppbrottet, dels att de går två och två. Det innebär att bejakande 
och uppbrott kan uppfattas antingen som något som görs parallellt och 
samtidigt med någon eller som sker genom ett gemensamt beslut. 

Omedelbarheten i brödraparens lämnande av allt kan alltså å ena sidan 
uppfattas som något oansvarigt, vilket antingen kan förkastas eller tonas ner, å 
andra sidan som en radikal men rimlig respons på kallelsen. Detta väcker frågor 
om relationen mellan Jesus och bröderna. Både Mattila och D&A talar om 
relationen som lydnad. Det ord som den tidigare analysen uppmärksammat som 
en viktig funktion i patriarkala strukturer. D&A talar om lydnad i förhållande till 
Jesus. Mattila talar om en uppmärksam lydnad som självklart ingår i 
himmelrikets sammanhang. Hur relationen mellan Jesus och brödraparen 
uppfattas är både beroende av tolkningen av vem Jesus är, och av hur man 
förstår hans uppmaning. I Mattilas tolkning är Jesus den som kallar, men han är 
inte den till vilken de kallas. De kallas till himmelriket. Det innebär att när 
männen bejakar kallelsen dvs. gör så som han uppmanar dem att göra, så 
underordnar de sig uppdraget. De lyssnar, följer och ser. Mattila tar så avstånd 
från en tolkning som innebär att bröderna genom underordning blir 
inkluderade i Jesus uppdrag. D&A hävdar däremot en sådan tolkning. De 
menar att kallelsen av dessa första lärjungar innebär både att de kallas av Jesus 
och till honom. Deras kallelse underställs helt och hållet Jesus uppdrag, men är 
genom utvaldheten särskild i förhållande till det som de tidigare sysslat med. Jag 
väljer att följa Mattilas tolkning, som skiljer mellan Jesus uppdrag och 
lärjungarnas kallelse, utan att detta med nödvändighet inordnar de kallade i en 
likhet med den som kallat dem. Jag menar också att det är rimligt att 
uppmärksamma radikaliteten i det uppbrott brödraparen gör, och inte att tona 
ner den i syfte att göra dem mer förebildliga. Radikaliteten lyfter fram en 
diskussion om lydnad som relation mellan tilltal och svar. 

4.3.3.2 Patriarkala kallelseschabloner 

I det följande ställs kallelsen i relation till makt och kön. Intresset här är att se 
om och i så fall hur maktrelationerna förändras i och med kallelsen av bröderna. 
I analysen används begreppen heteronomi, autonomi och relationalitet.  

Jesus uppmaning uppfattas i evangeliets sammanhang ha gudomlig auktoritet, 
dvs. en auktoritet som överstiger människors. I berättelsen uppfattas inte 
bröderna vara autonoma. De kallas två och två och inte som enskilda personer. 
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Jakob och Johannes uppfattas dessutom vara underställda sin far. De 
maktrelationer som förändras genom kallelse är brödernas relationalitet. De går 
från ett arbetssammanhang till något annat. Följande förändringar sker i deras 
relationer genom att de två brödraparen på uppmaning från Jesus lämnar sitt 
arbete och för att följa honom. De lämnar en far. De väljer att följa en man på 
hans uppmaning. Däremot förändras inte brödernas syskonrelation. I alla fallen 
rör det enbart relationer mellan män, som jag uppfattar som homosociala 
genusrelationer.

I berättelsen finns en skillnad mellan det första och det andra brödraparet. Det 
första lämnar sina sysslor för att bli människofiskare. De följer en annan man 
eller hans budskap i syfte att omtolka sitt arbete på något sätt. Det andra paret 
lämnar sin far. Den förändring som det senare brödraparet gör, är enligt D&A 
att gå från den biologiske faderns auktoritet till en annan mans. Mattila menar 
dock att de lämnar den biologiske fadern för att se och följa budskapet om 
himmelriket. Kallelsen gör inte någon av männen autonom, men i båda fallen 
rör det sig om förändringar av relationaliteten. Jakob och Johannes lämnande 
av fadern, kan teologiskt uppfattas vara ett skifte av auktoritet från en jordisk 
fader till en himmelsk. Detta är en utmaning av far- och sonrelationen som en 
patriarkal schablon. Alltså skulle deras lydnad inte relatera till Jesus i första 
hand, utan den som sänt honom. Detta är dock en möjlig men inte entydig 
tolkning av berättelsen. Att fadern ställs i motsats till den himmelske fadern, 
snarare än till Jesus, är en möjlig tolkning i relation till den motsättning som 
finns i evangeliet mellan jordiska fäder och den himmelska fadern i 
evangeliet.320 Detta skulle i så fall förstärka Mattilas tolkning att kallelsen rör 
himmelriket och inte en kallelse att följa Jesus. Eftersom fadern lämnas kan 
detta ses som att patriarkal underordning lämnas. Däremot lämnas inte 
underordningen under Gud, sedd som himmelsk fader.321 Båda 
tolkningsexemplen talar alltså om lydnad, men på skilda sätt. Mattilas beskriver 
lydnad som en självklarhet i relation till himmelriket som är en lydnad under 
Gud. Den lydnad D&A talar om är ställd i relation till Jesus, men inte bortom 
honom. Här är Mattilas tolkning mycket tydlig i att lydnaden är del av en 
uppfattning om förhållandet mellan Gud och människa. Detta kan uppfattas 

320 Jfr tolkningen av Josefberättelsen, där den patrilineära genealogin utmanas och omtolkas. 
Se också Sheffield, Julian. (2001). s.52f, som menar att avvisandet av jordiska fäder är ett viktigt 
teologiskt tema i evangeliet. 
321 Gudsbilder som fader har diskuterats av flera feministiska teologer. Som exempel kan nämnas 
Mary Daly Beyond God the Father som utkom 1973 och var en av de första i ämnet, och Sallie 
McFague (1987) Models of God innehåller en genomgång av olika metaforer för Gud ur ett 
feministiskt perspektiv. 
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som ett uttryck för gudsrelationens transcendens. Lydnaden till Jesus är mer 
begränsad och riskerar att uppfattas mer bunden till lydnad i en mer mänsklig 
och individuell relation. 

Om bröderna inte uppfattas underordna sig Jesus, utan lämnandet av en jordisk 
fader uppfattas vara en underordning av en himmelsk fader sker ett tydligt 
maktskifte. Underordningen förläggs till heteronomins livsmodus och inte 
relationalitetens.  Frågan om vem Jesus är, är visserligen besvarad av evangeliets 
författare så att läsaren har en uppfattning, men frågan om vem Jesus är 
återkommer bland personerna i evangeliet.322 Osäkerheten om vem Jesus är gör 
att lydnaden till honom förutsätter en tro på honom som Messias. Lydnaden så 
som Mattila beskriver den, leder till en uppmärksamhet på vad Jesus säger och 
visar, snarare än en vilja att vara honom till lags eller efterlikna honom. 
Bröderna är inte lika Jesus, men försöker förstå sig på Jesus och underordnar sig 
en himmelsk auktoritet. Däremot är det nog just i termer av tolkningen av 
lydnad man kan uppfatta lärjungarnas vacklande försök att handla rätt i tro, 
samtidigt som de ofta misslyckas och tillrättavisas. De försöker göra rätt, men 
det går inte alltid eftersom de vacklar mellan att efterlikna Jesus och vara 
uppmärksamma på vad som sker kring honom.323 Poängen med Mattilas 
tolkning av lydnad, är att den flyttas från mellanmänsklig maktkamp och 
relationalitetens livsmodus, till heteronomins livsmodus. Dvs. lydnaden gäller 
den gudomliga makten som ingen människa kan kontrollera. En sådan tolkning 
innebär att patriarkal ordning kan begränsas av Guds makt. Detta under 
förutsättning att gudsuppfattningen inte är patriarkalt präglad. 

Hur ska man då förstå lärjungarnas lydnad? Tonläget i Jesus uppmaning att följa 
finns inte nedtecknat. Det kan lika gärna uppfattas som en befallning av 
karaktären militär order, eller en oemotståndlig inbjudan till ett oanat äventyr. 
Männens omedelbara respons kan tolkas utifrån förståelsen av hur 
uppmaningen låter. Vi kan förundras över brödernas omedelbara vilja att följa 
hans uppmaning. Jag väljer att inte ta deras omedelbara respons för given. 
Tolkningen av relationen mellan Jesus och männen är en teologisk fråga, men 
också en livstydande fråga om hur vi uppfattar deras relation. Texten är tydlig 
med presentationen av Jesus, men ger mycket lite information om männen. 
Därför blir tolkningen av dem än mer beroende av bilden av Jesus, både den 

322 Wainwright, Elaine. (1998). I boken låter hon just frågan om vem Jesus är vara bärande tema för 
sin tolkning av evangeliet. Utifrån Johannes Döparens fråga i Matt. 11:3 ”Är du den som skall 
komma, eller ska vi vänta på någon annan?” bearbetar hon bilden av Jesus i Matteusevangeliet. 
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som presenteras i evangeliets text och hur denna text tolkas. I det tysta 
utrymmet i texten uppstår frågor om bröderna: Visste de vem han var? Vad är 
det som gör att de omedelbart släpper det som de har för händerna? Var det 
sättet han sa det på? Var de bara glada åt att bli tagna i anspråk och få göra 
något annat? Är de inte ansvarslösa? Alla sådana frågor öppnar för tolkande 
reflektion. De besvaras inte av berättelsen, men inbjuder läsaren till dialog. 

Patriarkala maktrelationer utmanas i berättelsen om radikaliteten i berättelsen 
inte tonas ner. Däremot är utmaningen beroende av vad lydnaden uppfattas 
gälla. Tolkar man att lydnaden gäller Jesus som person öppnar det för en 
tolkning som skiftar manlig auktoritet, gäller lydnaden det budskap som Jesus 
framför så finns en öppning för en icke-patriarkal men underordnad lydnad 
under förutsättning att himmelriket och gudsuppfattningen inte är patriarkalt 
präglade.

4.3.3.3 Androcentriska kallelseschabloner

Alla de kallade i berättelsen är män och de kallas av en man. Innebär detta en 
normering av kallelsemönstret utifrån ett androcentriskt perspektiv? En rad 
frågor kan ställas utifrån en analys av ett eventuellt androcentriskt perspektiv. 
Gäller kallelsen enbart män eller är den öppen också för kvinnor? Vilka är 
villkoren för kvinnors inklusion? Om kvinnor exkluderas, innebär det att 
kvinnor inte kallas? Mattilas tolkning utmanar en patriarkal tolkning av 
berättelsen och öppnar för kvinnors inklusion genom att hon menar att 
berättelsen introducerar berättelsen om kallelse till himmelriket, men inte säger 
allt. Den har fokus på vad som sker, inte på vem Jesus är.  

Men vad händer med kvinnor om de inkluderas i en kallelseschablon som tar 
sin utgångspunkt i mäns situation? Är berättelsen normerande för kvinnors 
kallelse eller inte? För att reda ut frågorna kring berättelsen börjar jag i en 
diskussion om lärjungaskap som kallelseschablon. D&A använder den, och 
även om jag tar avstånd från deras tolkning, är det så att denna schablon är 
stark inte minst i tolkningen av Matteusevangeliet, men också i en allmän 
förståelse av vad kallelse är. Därefter vänder jag mig till Mattilas tolkning, för att 
diskutera möjligheter och risker i den tolkningen. Rymmer den, förutom en 
utmaning av en patriarkal kallelseschablon, även en utmaning av 
androcentrismen?

323 Brown, Jeannine K. (2002). Hon uppmärksammar det drag i Matteusevangeliets berättelse där 
lärjungarnas bristande förmåga att lära sig eller förstå snarast är karaktäriserande för dem. 
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D&A presenterar en tolkning som uttrycker att bröderna kallas till lärjungar, 
vilket är en särskild kallelse som definieras av att de kallade blir delaktiga i Jesus 
uppdrag dvs. de blir i en mening lika Jesus. De blir utvalda män som går med 
gudomligt sanktionerat uppdrag och makt. De delar inte denna kallelse med 
andra. Lärjungaskapet blir i denna tolkning en androcentrisk kallelseschablon. 
Jag har redan angivit flera skäl till att vara tveksam inför tolkningen. 
Lärjungaskapet är en möjlig tolkning av evangeliet som helhet, men den är en 
föregripande tolkning av berättelsen utifrån en schablon av lärjungaskapets 
kallelse och, menar jag, kan inte hävdas vara etablerad med enbart denna 
berättelse som grund. Lärjungaskapet står heller inte utan ifrågasättande och 
omprövning genom evangeliet. Det är dessutom en androcentriskt präglad 
schablon av gemenskap där männens homosocialitet görs till en poäng. Just att 
de är män, bröder och så småningom tolv stycken relaterar till Jakobs tolv 
söner, Israels stamfäder. Gruppen av tolv män representerar hela folket. Men 
gör de verkligen det i evangeliet? Kallelsen uppfattas av D&A ha en särskiljande 
funktion, där dessa män har en specifik uppgift å Guds vägnar i relation till 
Guds folk. 

D&A menar att sammanhanget i evangeliet fram till denna berättelse har till 
uppgift att presentera Jesus som ett nytt Israel. Det innebär att folket gestaltas i 
en mans kropp, och samtidigt lyfter D&A fram fyra män som lärjungar i 
relation till denna manliga gestaltning av folket. Den plats som D&A öppnar 
för kvinnor är i diskussionen kring lärjungaskapets radikalitet, där de menar att 
församlingen och efterföljarna inte avkrävdes att lämna sina familjer. Här finns 
det ett utrymme för kvinnor att vara döttrar och hustrur, dvs. för deras 
komplementära roller i förhållande till män. Inget sägs i det här sammanhanget, 
vare sig i text eller D&A:s tolkning, om kvinnors roll eller uppgift i den kristna 
mission, som D&A menar introduceras här. Denna tolkning ger ytterst lite 
utrymme för kvinnors plats i gemenskapen kring Jesus, och de får sin plats i 
förhållande till de män som utgör normen även om de inte explicit exkluderas. 

Frånvaron av kvinnor i texten gör den oklar hur den ska tolkas i relation till 
kvinnor. D&A gör en androcentrisk tolkning av kallelsen till lärjungaskap och 
uppmaningen att följa gäller enbart män. Mattila som gör en mer generell 
tolkning menar att kallelsen så som den beskrivs i berättelsen även gäller 
kvinnor. Mattila väljer, som tidigare sagts, att läsa berättelsen utifrån ett val av 
himmelriket som tolkningsnyckel, och hon betonar ett radikalt val mellan 
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mänsklig och gudomlig makt. Att följa uppfattas som ett radikalt uppbrott i en 
självklar respons i relation till den som har all makt. Lydnaden innebär att inte 
kunna låta bli. Denna tolkning är lika möjlig som den tidigare i relation till 
evangeliets helhet, men också en rimlig tolkning av den begränsade berättelsen. 
I en sådan läsning bryter bröderna upp från ett sammanhang, som styrs av 
andra ordningar – försörjningsansvar eller underordning – för att börja gå i en 
annan ordning, lyda och, kanske prövande, följa en annan makt. Tolkningen av 
uppbrottets innebörd är inte avslutad i berättelsen. Tolkningen av vad det 
innebär att kallas till himmelriket är också bara inledd. Männens likhet med 
Jesus betonas inte, men deras lyhördhet och vilja att följa. Efterföljelsen har inte 
ett likhetssamband mellan Jesus och männen vad gäller deras kön. Istället 
betonas en vilja att följa därför att de fångas av budskapet om himmelriket. Det 
är en förändring som gäller de fyra männen och det som förändras kan vara 
maskulinitetsidealet. Däremot är det osäkert om det innebär att 
medborgarskapet i himmelriket inte är manligt normerat. Androcentrismen 
riskerar att bestå i Mattilas tolkning. 

4.3.4 Öppningar 

Lydnad och efterföljelse är inte neutrala ord i ett genusperspektiv. Som 
konstaterats tidigare i tolkningen av kallelseschabloner, är termer av följsamhet 
och lydnad något som villkorar kvinnors liv i relation till män. Kvinnors liv 
villkoras ofta och definieras av den man hon förväntas följa.  De är belastade av 
könsmärkning i samband med kallelseschablonerna. Därför är det inte utan 
bekymmer för en genusmedveten analys att dessa ord i tolkningen av kallelse 
betonas. Ofta har det ansetts problematiskt att kvinnor inte inkluderas i denna 
berättelse. Jag menar att det i förhållande till förväntningen på lydnad och 
följsamhet ändå är en fördel att denna berättelse inte med omedelbar 
självklarhet rör kvinnors kallelse. Samtidigt måste det understrykas att kvinnor 
ändå kan vara kallade. Men inte här och under dessa villkor. Det behöver 
argumenteras kring hur kvinnors kallelse kan normeras av en berättelse om 
män, utan att det androcentriska perspektivet döljer förutsättningar som rör 
kvinnors situation. Det är viktigt att tydliggöra att en tolkning som gäller mäns 
livsvillkor och livsinställning inte utan vidare kan göras allmängiltigt för både 
män och kvinnor.

Här saknar jag en diskussion hos Mattila. Hennes syfte är att lyfta fram de 
berättelser där kvinnor är närvarande i evangeliet, vilket överordnas enskilda 
avsnitt i evangeliet. Himmelriket, i vilket Mattila med självklarhet inkluderar 
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kvinnor, fungerar som tolkningsnyckel för texten. Med den nyckeln kan Mattila 
kringgå textens begränsning till män. Lärjungaskapet som kallelseschablon, 
underordnas en schablon om en kallelse till medborgarskap i himmelriket, där 
uppdraget är att följa och se vad Jesus säger och gör.

Jag menar att Mattilas tolkning har många argument för sig. Jag menar att 
himmelriket ur genusteoretisk synvinkel kan fungera bra som vision. 
Himmelriket är inte med nödvändighet präglat av patriarkala strukturer och 
androcentriska normer. Men jag ställer mig tveksam till vad Mattilas tanke om 
medborgarskap kan föra med sig av androcentriska normer. Kallelsemönstret 
med tilltal och svar menar jag räcker för att öppna sambandet mellan visionen 
och livet. I spänningen mellan dessa kan en livstolkning göras, utan att denna 
främjar kvinnors underordning. Det är inte nödvändigt att befästa en 
omtolkning av berättelsen och himmelriket med ett medborgarskap. Jag menar 
att det medför en risk för regenderisering. 

Jag menar också att det inte är självklart önskvärt att kvinnor inkluderas i 
kallelsen, så som den beskrivs i berättelsen. Jag har argumenterat för att kallelse 
är tidsbundet. Hur den sker och till vad hör samman med den faktiska 
situationen. Eftersom det faktiskt inte deltar några kvinnor i berättelsen, gör 
detta det svårt att argumentera för att berättelsen också tolkar kvinnors liv och 
kallelse. Ur en sådan aspekt kan det vara en fördel att begränsa berättelsen och 
ta fasta på att den endast omfattar män. Då kan uppmärksamheten riktas mot 
tolkning av mäns förändrade genusrelationer i ett patriarkalt samhälle. Det är i 
detta sammanhang av vikt att hålla fast vid att berättelsen inte ger hela 
beskrivningen av vad kallelse innebär. Den är en början. 

Mattilas tolkning är en betoning av tilltalet lika mycket som svaret i 
kallelsemönstret. Det mönster som urskiljs för brödernas kallelse är att deras 
livssituation avbryts och de byter auktoritet. De blir i en mening störda. Jesus 
uppmaning är att lämna den maktordning de står i, för att istället följa honom. 
Ett gudomligt alternativ presenteras och påbjuds, följandet av Jesus eller att 
bevittna himmelriket. I jämförelse med berättelsen om Josefs kallelse är 
kallelsen inte på samma sätt ställd i motsättning till tidigare religiös tolkning. 
Detta skulle kunna stärka tolkningen att kallelsen inte är fullbordad i och med 
berättelsen. Däremot följer bröderna Jesus kallelse precis som Josef lyder Guds 
kallelse och fullföljer den i handling, men utan att ännu ha fått hela 
omtolkningen klar. Fler frågor ställs än besvaras i berättelsen. 
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Jag väljer här att följa tolkningen att kallelse är ett uppdrag att vara himmelrikets 
vittnen. Jag menar att också läsaren inbjuds till samma uppdrag, genom sättet 
att berätta. Dessa bröder skulle kunna vara vilka män som helst. Avbrottet av 
patriarkal ordning i temat far och son återkommer även i denna berättelse. 
Frånvaron av kvinnor i berättelsen ger utrymme för könsexklusiv tolkning. 
Detta är en likhet med andra samtida grupper där olika manliga religiösa 
auktoriteter samlade manliga lärjungar. Genom uppmärksamhet på frånvaron 
av kvinnor, bereds utrymme att reflektera över mäns homosocialitet och att 
denna kan skifta, vilket ger utrymme för tolkning av vad avbrottet av den 
patriarkala ordningen innebär.

Jag har hävdat att det kan finnas fördelar i att berättelsen inte uppfattas 
normerande för kvinnors kallelse. En kallelse som betonar lydnad och 
efterföljelse, har andra konnotationer för kvinnors villkorade livssituation. 
Därmed är det en fördel att utrymme lämnas för andra konsekvenser av 
kallelse. Detta påstående innebär inte att kvinnor inte är kallade. Det innebär 
inte heller lägre krav på kvinnor. Det jag menar är att berättelsen inte bör vara 
normerande för kvinnors kallelse, med hänsyn tagen till textens situation. Jag 
menar också att det är av betydelse att berättelsen inte uppfattas säga allt om 
kallelse, men öppnar för evangeliets syn på vad det innebär. Med detta vill jag 
understryka att berättelsen inte säger särskilt mycket om vad det innebär att 
vara kallad. Det är något som först kan diskuteras i relation till evangeliets 
helhet.

4.4 En rik ung man 

Denna text väljer jag att betrakta som kallelsetext, utifrån att den har likheter 
med berättelsen om bröderna. Däremot har den inte haft motsvarande 
genomslag i teologisk reflektion om lärjungaskap. Denne man uppmanas också 
att komma och följa Jesus. Skillnaden är att han gör det inte. Berättelsen återger 
en dialog mellan Jesus och den unga man som kommer till honom med frågor 
om vad som kan anses vara goda handlingar. Berättelsen har också likheter med 
den om Josef. Precis som Josef strävar den unge mannen att leva ett rättfärdigt 
liv. I berättelsen utmanas också lärjungarna att åter reflektera över vad kallelsen 
innebär dvs. vad innebär det att vara kallad. För en presentation vänder jag mig 
liksom tidigare till standardkommentaren av Davies och Allison. Jag har 
däremot inte funnit någon feministisk exegetisk analys av Matteus berättelse om 
den rike unge mannen. Detta kan ha samband med att genusperspektiv ibland 
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har uppfattats som ett intresse för kvinnors situation, inte mäns. Tillgången till 
genusreflekterat material är knapp. Den nordamerikanska teologen Carter 
Heyward behandlar Markusevangeliets synoptiska variant av berättelsen, men 
jag menar att hennes tolkning har relevans också för tolkningen av Matteus. 
Heywards tolkning av berättelsen ingår i ett genusteologiskt intressant analys 
där relationalitet och ömsesidighet lyfts fram som grundläggande delar i hennes 
feministiska perspektiv på tro.  

4.4.1 Text

Då kom en man fram till honom och frågade: ”Mästare, vad skall jag göra för 
gott för att få evigt liv?” Jesus sade: ”Varför frågar du mig om vad som är gott? 
Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet, så håll budorden.” 
”Vilka?” frågade han, och Jesus svarade: ”Dessa: Du skall inte dräpa, Du skall 
inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Visa 
aktning för din far och din mor och Du skall älska din nästa som dig själv.” Då 
sade den unge mannen: ”Allt detta har jag hållit. Vad är det som fattas?” Jesus 
svarade: ”Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de 
fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” När ynglingen 
hörde svaret gick han sin väg bedrövad, för han ägde mycket. 

Men Jesus sade till sina lärjungar: ”Sannerligen, det är svårt för en rik att 
komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma 
igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” När lärjungarna 
hörde det blev de bestörta och sade: ”Vem kan då bli räddad?” Jesus såg på dem 
och sade: ”För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.” Då 
sade Petrus: ”Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss?” Jesus 
svarade: ”Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på 
härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma 
Israels tolv stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller 
bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt 
igen och ärva evigt liv. Många som är sist skall bli först, och många som är först 
skall bli sist.” 

(Matteusevangeliet 19:16-30) 

4.4.2 Odelad lydnad eller rädslans makt 

D&A gör en vanlig uppdelning av berättelsen i tre delar: Dialogen mellan den 
unge mannen och Jesus, bilden om nålsögat och kamelen, lärjungarnas 
reaktion.324 D&A konstaterar att berättelsen återfinns både hos Lukas och hos 
Markus. Några detaljer skiljer i den synoptiska jämförelsen. Bl.a. finns inte 
budet att älska sin nästa uppräknad bland buden hos Markus eller Lukas, 
däremot finns det hos Matteus som ett tillägg, vilket gör att detta kan uppfattas 

324 D&A, Vol. III, s. 38. 
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som betonat hos Matteus.325 D&A kallar denna berättelse om kallelse till 
lärjungaskap för ett sökande och i det här fallet slutar det i ett misslyckande, 
men D&A menar att det tragiska slutet lättas upp av alternativet som 
presenteras för lärjungarna.326 Någon längre genomgång och diskussion av 
texten i förhållande till lärjungaskap görs inte, vilket också är rimligt sett i 
relation till att D&A uppfattar lärjungaskapet som tydliggjort redan i och med 
kallelsen av brödraparen. Det blir också rimligt att uppfatta mannens nej, som 
ett misslyckande från hans sida.

Den unge mannen tar initiativ till ett samtal och kallar Jesus för lärare eller 
rabbi, vilket i Matteus sammanhang inte är ett korrekt tilltal. Jesus är i evangeliet 
mer än lärare. Herre, uppfattas som lämpligare. (Jfr. den kanaaneiska kvinnan, 
som använder Herre i relation till Jesus.) Mannens fråga är etisk: Vad gott ska 
jag göra? D&A menar att mannens fråga underförstått innebär att Torah inte är 
tillräcklig som etisk grund, utan att det skulle krävas mer för att vara god. Även 
i nästa del av dialogen menar mannen att han hållit buden, men likväl saknar 
något.327 När Jesus sedan inte begär allmosor utan allt av den unge mannen, 
handlar det inte längre om dekalogens bud, utan om något annat. I dialogen 
menar D&A att Jesus skärper tolkningen av hur buden ska efterlevas till en 
betoning av ett mer asketiskt krav, men också att det är Jesus och inte Torah 
som ska efterföljas. De menar att Torah ersätts med Jesus och att detta ligger i 
linje med Bergspredikans ord i 5:20 om lärjungaskap och rättfärdighet.328

Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas eller 
fariséernas, så kommer ni inte in i himmelriket. 

(Matteus 5:20). 

Denna berättelse har ibland, t.ex. som argument för ordensliv och 
klosterväsende i olika former, lästs som en gradering av olika kallelser, dels en 
allmän kallelse att följa lagen, dels en särskild med högre krav på ett radikalt 
asketiskt liv. D&A tar upp frågan om berättelsen ska tolkas som en uppdelning 
av de troende i två grupper. De som strävar efter perfektion enligt det senare 
kravet i berättelsen, samt de som håller lagen enligt det tidigare kravet. D&A 
avvisar dock en sådan uppdelning och menar att det handlar om en enda 
helhjärtad kallelse till efterföljd. De menar att poängen är förflyttningen från en 

325 D&A, Vol. III, s. 39. 
326 D&A, Vol. III, s. 41. 
327 D&A, Vol. III, s. 42, 45. 
328 D&A, Vol. III, s. 46. 
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efterföljd av Torah, till en efterföljd av Jesus. Det har också diskuterats om 
denna berättelse understödjer ett fattigdomsideal, men i evangeliet i övrigt 
förkommer en nyanserad hållning till rikedom.329 Här gör alltså D&A en 
motsvarande nedtoning av radikaliteten av efterföljelsens krav som i berättelsen 
om bröderna. 

När den unge mannen går sin väg beskrivs han vara bedrövad. Förklaringen 
som ges är att han ägde mycket. I Markus berättas att han såg på mannen med 
kärlek, det sägs inget om Jesus känslor hos Matteus. Jesus vänder sig till 
lärjungarna och kommenterar det som hänt, och han gör det med en bild om 
att komma in i Guds rike.

…det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga, än för en rik att 
komma in i Guds rike. 

Många har försökt reducera det absurda i bilden. Kamelen har tolkats vara en 
felskrivning i avskrifter av evangeliet och att ordet egentligen skulle betyda rep 
eller tross. Nålsögat har tolkats vara en trång passage i en stadsmur, för in- och 
utgång av enskilda personer efter stadsmurens stängning. D&A menar dock att 
det är sena tolkningskonstruktioner och det finns inte någon anledning att 
avvika från den enkla förståelsen. Det handlar om något omöjligt. Kamelen var 
det största inhemska djuret och nålsögat den allra minsta öppningen.330 Det 
handlar om något som är omöjligt för en människa. Lärjungarnas reaktion på 
bilden av kamelen och nålsögat är bestörtning. Jesus svarar dem med att tala 
om vad som är möjligt för Gud. Petrus fortsätter frågan om hur det ska gå för 
dem som har lämnat allt och följt Jesus. Varpå Jesus deklarerar en, som D&A 
kallar det, eskatologisk belöning.331 Jesus presenterar en bild av himmelriket 
som kan tolkas som ett domstillfälle eller ett gemensamt ledarskap. D&A menar 
att bilden av den juridiska domstolen är en vanlig tolkning, men förespråkar en 
mer judisk tolkning, där sittandet på tronen handlar om att utöva auktoritet 
över en tidsperiod. Bilden av en dom finns inte i det judiska tänkandet om 
Israel, däremot är tanken att Israels tolv stammar skulle leda landet tydlig. Den 
återkommer också och stöds i andra delar av evangeliet.332  D&A menar också 

329 D&A, Vol. III, s. 47f. 
330 D&A, Vol. III, s. 52. 
331 D&A, Vol. III, s. 53. 
332 D&A, Vol. III, s. 56. 
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att de avslutande orden om de första och de sista är en efterföljande varning till 
uppmärksamhet, som följer på löftet om att leda Guds rike.333

Carter Heyward har tolkat Markusevangeliets synoptiska parallellberättelse om 
den unge rike mannen där de inblandades känslor uttrycks starkare än i 
Matteus. Den skillnaden utgör dock inte ett hinder för att ta upp hennes 
tolkning av berättelsen i relation till Matteus berättelse. Heyward tar fasta på 
den unge mannens ovilja och rädsla för att släppa från sig det är hans egendom. 
Hennes tolkning är del av ett längre resonemang om makt/kraft334 i ömsesidiga 
relationer, vilket jag först utvecklar för att sedan gå in på hennes specifika 
tolkning.

Carter Heyward ställer ömsesidighetens kraft som en motsats till lydnad. Hon 
menar att lydnad hindrar människor från att utveckla sin förmåga för inre 
överväganden och moralisk reflektion. En förmåga som karaktäriserar andligt 
moget liv.

Obedience, I am suggesting, is an uncreative, spiritually lazy, and often 
damaging response to the love of God.335

Heyward menar att i förhållande till Gud är lydnad en missledande metafor, 
eftersom den antyder att Gud är en makt över oss, snarare än en Ande med oss; 
att Gud talar ner till oss, snarare än söker vårt sällskap; att Gud behöver lydiga 
barn, snarare än vänner. Istället för lydnad, föreslår hon ömsesidighet som 
uttryck för människans relation till Gud. Att lära sig att dela kraften i denna 
ömsesidiga relation är det mest starka och försonande svar som kan möta 
rädsla, menar hon.336 Heywards syn på Gud är som en makt, men inte en makt 
som utövas över någon, utan utövas med oss. Jesus varken har eller är denna 
makt, inte heller är kraften förlagd i människans inre. Utan makten finns mellan 
och bland Jesus och människor i ömsesidiga relationer. 

God is the movement that connects us all, the whole creation, through all that 
has been and will be now and forever! This energy for justice and compassion 
goes among us and between us, within us and beyond us, beneath us and above 

333 D&A, Vol. III, s. 61. 
334 Carter Heyward använder uttrycket power i mutual relations, där ordet power sammanfogar både 
makt och kraft i ett och samma ord. I resonemanget som följer använder jag omväxlande dessa ord. 
Makt används företrädesvis när relationen i sig betonas och kraft används när den dynamiska 
karaktären betonas. 
335 Heyward, Carter. (1999) s. 81. 
336 Heyward, Carter. (1999) s. 81f. 
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us, carrying us with Her, transcending our boundaries – crossing over among us, 
connecting each to all, wherever She goes, now and forever!337

Detta är en Gudsuppfattning som förflyttar uppmärksamheten från den 
enskilda individen, till en makt som ständigt ger gemensamt liv och håller 
samman sin skapelse. Patriarkala strukturer framstår då som rakt motsatta 
system av icke-ömsesidiga relationer. I dessa system finns inget utrymme för 
ömsesidighet. Sådana relationer trivialiseras och marginaliseras.338

Heyward understryker att makt inte är så entydigt och självklart, som ofta 
maktanalytiker inklusive feminister ofta hävdar. Makt är förmåga och energi. 
Men man kan inte enkelt konstatera vem som har makt eller inte, som om makt 
vore något vi kunde bära med oss. Makt är, menar Heyward, alltid dynamiskt i 
rörelse och föränderligt. Och ömsesidiga relationer som upprättas är aldrig 
något som gäller en gång för alla eller särskilt enkla. Att tro på Guds makt 
uttryckt som en kraft i ömsesidiga relationer, för med sig en omvälvande andlig 
kamp för sociala och personliga förändringar av alla slags maktförhållanden. 
Denna kamp börjar i ett erkännande av livets olika och föränderliga 
förutsättningar. Detta accepterande står i motsats till att förneka de sociala 
orättvisor och ojämlika sociala ordningar vi lever med. Accepterandet innebär 
att den utopiska visionen, himmelriket, inte är något man kan fly till, men få 
kraft av. Denna vision behöver hållas levande, eftersom det är i spänningen 
mellan visionen och verkligheten konkret etik, lagstiftning, politiskt arbete och 
andligt liv kreativt utformas. I ett sådant skapade utövar man makt, eftersom 
vars och ens kraft och förmåga bidrar kreativt.  

All slags makt (kraft och förmåga) kan vara helig, menar Heyward. Vare sig den 
är ekonomisk, rasknuten, sexuell eller religiös, grundad på arttillhörighet eller 
åldersbunden. Närhelst makt används för att skapa rättvis kärlek, i kamp för 
ömsesidighet, för att fira verkliga relationer, då är det helig makt. Problemet 
med auktoritära bilder av Gud eller Gudsrelationer är att de kortsluter kampen 
för ömsesidighet menar Heyward. Människor görs förminskade och kraftlösa av 
dessa Gudsuppfattningar.339 Föreställningar om Jesus, riskerar också hindra 
människor från att vara de som de är skapade att vara. Vare sig man fokuserar 
hans likhet eller olikhet med mänskligheten, uppfattas inte den gemensamma 
kallelsen, nämligen ”att guda” (called to god). Med detta verb avser Heyward att 

337 Heyward, Carter. (1999) s. 61. 
338 Heyward, Carter. (1999) s. 65. 
339 Heyward, Carter. (1999) s. 68f. 
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människor är kallade att leva i och kämpa för upprättande av ömsesidiga 
relationer i vilken Guds kraft är.340

For too long we Christians have imagined that we have very little sacred power, 
little divinity, little goodness, in and among our human selves. With devasting 
historical, social, and personal consequences, our patriarchal religious tradition 
has failed to convey to us the central and most important meaning of the JESUS 
story – God is with us, in the flesh, embodied among us, in the beginning and in 
the end.341

Detta att guda, är att älska ömsesidigt och rättvist. Det är att vara del av och låta 
sig vara i Guds kraft/makt. Det är en kallelse till helighet. Men i berättandet om 
Jesus, återger inte författarna på vilket sätt Jesus påverkades och förändrades i 
relation till dessa vars liv han berörde.342 Kallelsen att guda är inte en individens 
kallelse, understryker Heyward, inte heller för Jesus. Grunden för ömsesidiga 
relationer är alltså inte en bild av vänskap eller små grupper av olika relationer, 
utan en helig grund på vilken alla står som skapade, människor eller andra 
skapade varelser. Detta är den radikalt grundläggande relationella situationen. 
Jag är aldrig ensam, även om jag känner mig ensam eller befinner mig i 
enslighet. Detta att vi skulle vara individer, menar Heyward är en 
vanföreställning. Människorna och allt skapat är tillsammans Guds avbild. 

We are the image of God – we women and rocks, we kids and slugs, we men 
and roses, we whales and waterfalls, we elephants and city streets. Through us, 
the Spirit roars and spins and whispers and cries. JESUS was one of us. In the 
realm of Spirit, he still is.343

Samtidigt är en vanlig erfarenhet att det inte fanns någon där när jag behövde 
det. Det fanns ingen ömsesidighet. Heyward definierar det onda som 
förrådandet av ömsesidigheten. Hon går till ett antal bibeltexter och finner flera 
skäl till detta förrådande: rädsla för makt i relationer, svårighet att tolerera 
mångtydighet, förnekande och vägran att se vad som verkligen sker, avsaknad 
av medkänsla och ur detta en vilja att våldföra sig på andra, oss själva och Guds 
Ande. Det är i diskussionen av detta hon bland annat knyter an till texten om 
den rike unge mannen, där hon menar att rädslan för makt och kraft i 
ömsesidiga relationer är grundläggande för en förståelse av berättelsen.344

340 Heyward, Carter. (1999) s. 61. 
341 Heyward, Carter. (1999) s. 71. 
342 Heyward, Carter. (1999) s. 74. 
343 Heyward, Carter. (1999) s. 69. 
344 Heyward, Carter. (1999) s. 77. 
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Heyward menar att berättelsen om den rike unge mannen, inte främst handlar 
om huruvida en välbärgad person kan leva ett liv i tro eller inte. Berättelsen 
återger snarare en provokation av den unge mannen, för att locka honom fram 
från det han gömmer sig bakom, vilket är hans ägodelar. Ägandet uppfattar 
Heyward som en kraftfull metafor för mannens förnekande. Pengar används 
ofta som något som kan dölja vår sårbarhet, känslor, djupaste längtan och 
rädslor både för oss själva och andra.345 Skälet till rädslan att visa oss så som vi 
verkligen är, både inför andra och oss själva, är en rädsla inför Gud, menar 
Heyward. För vi vet att i samma ögonblick som vi upphör att dölja detta 
kommer våra liv att förändras radikalt. Så i rädsla för en sådan förändring 
fortsätter förnekandet och i detta förnekande är man skild från det heliga.  

I ett kapitalistiskt samhälle är rikedom ett effektivt medel för förnekande. Det 
är också av vikt för detta samhälle att det heliga inte upptäcks eftersom detta 
skulle underminera det kapitalistiska samhällets bas. Det söker möta vår längtan 
efter ömsesidighet och medkänsla, men på ett annat sätt än vad som sker i 
heliga ömsesidiga relationer. Ändå är berättelsen inte främst en kritik av det 
kapitalistiska samhället, menar Heyward, utan berättelsen handlar om 
människors motsträvighet gentemot ömsesidighet som ett sätt att leva. Både 
rika och fattiga har sätt att gömma sig undan verkligheten. Alkohol, droger, 
mat, arbete, sex, shopping, sport, barnafödande; exemplen är många på olika 
sätt att slippa konfronteras med öppenheten inför en annan och sig själv. Även 
ideologisk stelbenthet, våld och krig för att försvara sin rätt innefattas i 
Heywards skydd mot det verkliga livet. Och ingen går egentligen fri från 
berättelsen menar hon: 

With the rich man in the story, we are likely to turn away instead, grieving that 
we cannot have it all – our hiding places and ourselves in right relation; our fear 
of mutuality and our yearning to god; our love of wealth and our love of 
Jesus.346

Men det finns också en möjlighet till motsatsen, att man i ett lyckligt ögonblick 
kommer ur sin förnekelse. Gör vi det är det troligt att vi upptäcker att vi är 
rädda, menar Heyward. Men det är inte en fruktan som riktas mot det heliga. 
Det är en rädsla inför en okänd framtid, över vilken vi inte har kontroll och där 
det kan hända att vi blir avvisade av dem som hotas av vilka vi är och av vad vi 

345 Heyward, Carter. (1999) s. 107f . 
346 Heyward, Carter. (1999) s. 108. 



165

gör. Denna rädsla är däremot inte utlämnande som den första, utan är något 
som delas tillsammans med andra. Heyward citerar här Matteus 6:25, 28b-29 
och 34, där Jesus talar om att inte göra sig bekymmer, vilket blir en uppmaning 
till tillit.

D&A:s tolkning skiljer sig på många sätt från Carter Heywards. D&A:s tolkning 
ingår i en kommentar som behandlar hela evangeliet, medan Heyward använder 
berättelsen som ett exempel i utveckling av en genusreflekterad teologi, där hon 
med hjälp av bl.a. ordet ömsesidighet söker hantera patriarkala och 
androcentriska tolkningar av Jesus.  D&A återknyter till lärjungaskap som fokus 
i tolkningen av berättelsen. De tolkar texten med hjälp av bergspredikan och 
menar att det finns i texten en spänning mellan Torah och den undervisning 
Jesus kommer med.  Det misslyckade lärjungaskapet, blir ett exempel på hur en 
idealisk lärjunge inte ska vara. Även Heyward anknyter till Bergspredikan, men 
på ett annat sätt. Medan D&A pekar på en med texten samtida spänning mellan 
vad som skulle kunna uppfattas skilja mellan judiskt och kristet lärjungaskap, 
gör Heyward en livstolkande anknytning av Bergspredikan till människors 
brottning med tro och liv idag. D&A kan därför uppfattas vara mer historiskt 
orienterade, men inte ge hjälp till tolkning av tro i nutida liv. Heywards 
angelägenhet är att diskutera nutida västerländskt liv relaterat till tro. Enligt 
D&A förefaller den unge mannen vara exemplarisk, men förstår inte vad som 
krävs av en himmelrikets lärjunge. Jesus lärjungar är också osäkra, men får en 
försäkran om ett rätt lärjungaskap. Lärjungaskapet vilar i D&A:s tolkning på 
den enskildes livsval och förståelse av villkoren. Det är en tolkning som betonar 
individens självständiga val att underordna sig för att ingå i en gemenskap. 
D&A betonar att gemenskapen ger fördelar, långt utöver vad den enskilde anar. 
För Heyward är den unge mannen inte ett exempel på hur en kallelse 
misslyckas, utan ett exempel på hur mycket det är som kan hindra människor 
från att leva i ömsesidiga relationer med Gud, människor och allt skapat. 

Starkast syns kanske skillnaden mellan D&A och Heyward i synsättet på lydnad. 
Lydnad ses av Heyward som något negativt och avvisas. Lydnaden är både 
bekväm och hämmar kreativitet. Istället är viljan att skapa ömsesidiga relationer 
till allt skapat ett rimligare och mer konstruktivt svar på Guds kärlek. Med 
utgångspunkt i detta, lyfter Heyward fram en annan sida än lydnaden hos 
mannen. Hon gör en tolkning som betonar livsvillkor och uppfattar hans 
agerande som sprunget ur rädsla och hon tolkar hans val att lämna Jesus som 
en människas sätt att åter gömma sig. Det han gömmer sig för är kraften i 
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ömsesidiga relationer. Hon tar här liv som utgångspunkt för tolkningen. Den 
existentiella punkten hon pekar på är människors rädsla både för det heliga och 
för ömsesidiga relationer. Jesus ger två exempel på den ömsesidiga relationen. 
Dels lagens bud som fungerar som gemensamma regler för en social 
gemenskap och ett folk, dels en radikal egendomsgemenskap som är en 
grundläggande livshållning med ömsesidighet som grundläggande värde. Båda 
står i motsats till den ekonomiska drivkraften som har en förmåga att dölja och 
få oss att tappa tron på ömsesidighetens kraft. Jesus vill locka och kalla fram 
mannen, genom en kärv provokation, menar Heyward, från illusionen om 
självständighet till möjligheten att vara sig själv i ömsesidighet. Ägandet utgör 
ett skydd för samma osäkerhet som lärjungarna senare ger uttryck för: Hur ska 
det gå för oss? Till skillnad från honom, vågar de ge uttryck för sin rädsla. De 
erkänner att de inte har kontroll. Deras oro möts av Jesus löfte om och 
beskrivning av himmelriket 

En grundläggande skillnad tydliggörs av de olika tolkningarna av det goda. 
D&A betonar att Jesus har kunskap om det goda. Genom kunskapen öppnas 
både förmågan och vilja att leva ett etiskt gott liv. Heyward däremot 
understryker att det goda handlar om att våga genomskåda sin rädsla för att 
våga leva i ömsesidiga relationer och våga ge sig in i dessa, trots att det kräver 
att man bryter igenom sin benägenhet att hellre gömma sig på olika sätt. 
Därmed blir tolkningen mycket olika av vad kallelsemönstrets tilltal och svar 
innebär i berättelsen. 

4.4.3 Analys utifrån kallelse och kön 

4.4.3.1 Kallelse 

I den här berättelsen är det den unge mannen som tar initiativ till en dialog med 
Jesus. Redan i inledningen av dialogen finns en spänning mellan mannens fråga 
om vad som är gott och Jesus svar. Jesus svarar med en fråga: Varför frågar du 
mig? Därefter följer ett teologiskt påstående: Det finns bara en som är god. 
Och slutligen en uppmaning: Vill du gå in i livet så håll budorden. Spänningen 
består i dialogen och trappas upp fram till en utmaning Jesus ger den unge 
mannen: Gå och sälj. Därefter ger han mannen samma kallelse som de två 
brödraparen fick till efterföljelse. Dialogen mellan tilltal och svar förefaller 
aldrig mötas, trots att den pågår. Jag väljer för analysen av kallelsemönstret 
tilltal och svar, att fokusera två skeenden i berättelsen. Det ena är Jesus 
utmaning ”gå och sälj – kom sen…”, som jag uppfattar som ett försök att 
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avbryta den unge mannens tankebana. Det andra är lärjungarnas reaktion på 
den uteblivna efterföljelsen.  

Innehållsfrågan i dialogen rör hur mänskligt handlande relateras till tro. Det är 
en fråga om etik och teologi. I berättelsen ökar spänningen mellan Jesus och 
mannen. Mannen väljer att dra sig undan. Ur mannens synvinkel är berättelsen, 
menar jag, en provokation. Jesus utmanar den unge mannen. Heyward säger att 
Jesus försöker locka fram honom. Den unge mannen vågar inte anta 
utmaningen. D&A noterar att Matteus är den ende som inkluderar budet att du 
ska älska din nästa som dig själv, i uppräkningen av de bud som Jesus menar 
ska hållas. Detta markerar, menar D&A, att frågan om vad det är att älska är 
något som i berättelsen uppfattas vara grundläggande i sambandet mellan 
kunskapen om det goda och att göra gott. När Jesus utmanar mannen att sälja 
allt och ge det till de fattiga, ligger det nära till hands att med Heywards tolkning 
uppfatta detta som en kärlekens provokation att omsätta värden för andras 
skull. I samband med detta uppmanas han att följa Jesus.  

Spelar ordningen mellan att gå och sälja, för att sedan komma någon roll? 
Heyward menar det. Först vågar han avstå från sin trygghet och dela det som 
han räknar som sitt med andra, sedan börjar något nytt i att följa Jesus. 
Heyward menar inte att detta behöver uppfattas som en prövning av vad anses 
vara mest värt, även om hon påpekar en motsättning mellan kapitalistisk och 
religiös andlighet. Motsättningen ser hon inte som en värdefråga, utan främst 
som en maktfråga. Vad låter vi styra våra liv? I en uppmärksamhet på kallelsens 
tilltal, ser vi att detta tilltal kommer först en bit in i dialogen mellan Jesus och 
den unge mannen, men det positiva svaret uteblir. Mannen väljer att gå därifrån. 

Inte enbart den unge mannen kan uppfattas provocerad av dialogen, utan också 
lärjungagruppen. De gör mannens fråga till sin. Hur ska det gå för oss? Har vi 
lämnat tillräckligt? Detta kan antingen uppfattas som ett tvivel, men också som 
del i en självkritisk reflektion. Heywards tolkning, som visserligen inte går 
vidare i denna del av berättelsen trots att även den finns hos Markus, ger dock 
en tolkningsnyckel genom sin reflektion om rädsla.  Deras reaktioner kan 
komma ur olika rädslor. Den unge mannens ur rädslan för Gud, lärjungarnas ur 
rädslan inför en okänd framtid. Det gör att det kan vara en ganska stor skillnad 
mellan den unge mannens bedrövelse och lärjungarnas bestörtning. Ändå 
förefaller lärjungarnas bestörtning också vara en osäkerhet över om man inte 
borde ha gjort mer, dvs. det finns en kvarstående rädsla.  
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Berättelsen har alltså en stark betoning av kallelsens utmanande tilltal. I en 
synoptisk jämförelse kan man uppfatta en slags berättarteknisk fördröjning av 
svaret. I Lukasevangeliet följer berättelsen om Sackaois strax efter denna 
berättelse. Sackaios som verkligen mångdubbelt delar ut sin förmögenhet efter 
mötet med Jesus.347 Möjligen kan också berättelsen om den blinde Bartimaios i 
Markusevangeliet som ber om att kunna se igen tolkas som en slags 
fortsättning, i så fall associerad med att den unge mannen som svar på Jesus 
utmaning mörknar och går sin väg.348 I Matteusevangeliet finns inget 
motsvarande fördröjt svar av någon enskild. Däremot menar jag att liknelsen 
om vingårdsarbetarnas lön, kan uppfattas som en utveckling av tematiken i 
berättelsen om den unge mannen.349 Den skulle i så fall bearbeta synen på 
tilltalet och hur det ges. Och att ersättningen till dem som svarar är en och den 
samma oavsett när de påbörjat och hur de strävat i vingården. Tilltalet sker inte 
på samma sätt, men lönen är den samma. Återigen görs en problematisering av 
vad människor anser gott och rättvist. Därefter följer tre berättelser, som jag 
menar kan uppfattas ha med de inblandade i berättelsen att göra och deras svar. 
Jesus förutsäger för tredje gången sitt lidande, sin död och uppståndelse.350

Lärjungarna kommer i konflikt om hedersplatserna bredvid Jesus.351 Två blinda 
ber om öppnade ögon och de sägs följa honom som svar.352

Den rike unge mannen vänder sig alltså bort bedrövad och går efter 
utmaningen. Han blir tilltalad – kallad – men väljer att inte följa. Precis som han 
själv valde att ta initiativ till samtalet, väljer han att lämna det. Läsaren kan ana 
att han uppfattar det som att ett antal villkor för kallelsen ställs. Utifrån en syn 
på livet som grundat i ömsesidiga relationer, är omsorg och beredskap att avstå 
viktiga kriterier för att leva tillsammans. En sådan livssyn skiljer sig från en syn 
på livet som den enskildes strävan att nå ett livsmål, vare sig detta mål handlar 
om perfektion, position eller prestation i någon mening. När dessa 
förutsättningar för gemenskap formuleras för denne självcentrerade man, kan 
de uppfattas som krav och fungerar som provokation av hans synsätt. Även 
lärjungarna drabbas av utmaningen, om än indirekt. Lärjungarna blir påtagligt 
provocerade när den rike unge mannen går. De verkar uppfatta honom som en 
person med alla förutsättningar för lärjungaskap. Vem kan bli räddad om inte 

347 Luk. 19:1-10. 
348 Mark. 10:46-52. 
349 Matt. 20:1-16. 
350 Matt. 20:17-19 
351 Matt. 20:20-28 
352 Matt. 20:29-34. 



169

han? Och om inte han klarar detta, vad är det då som förväntas? Har vi gjort 
tillräckligt? Det är i denna situation av oro Jesus talar till lärjungarna i bilder. 
Först om kamelen och nålsögat. För Gud är det möjligt. Sedan utmynnar hans 
ord i en mångtydig bild av himmelriket. Ni får dela detta. Så småningom ger 
evangeliet betydligt fler bilder. Gemensamt får lärjungarna ett löfte om att få del 
i härskandet i himmelriket. Löftet blir också en motbild till jordiskt ägande, så 
att himmelriket blir en bild av ett annat överflöd, än den rikedom den unge 
mannen refererade till. 

4.4.3.2 Patriarkala kallelseschabloner 

Jesus befinner sig tillsammans med sina lärjungar och en man tar initiativ till ett 
lärosamtal. Mannen gör ett val att möta Jesus. Jesus väljer det inte. Det hela 
inleds som ett vanligt samtal mellan Mästare och lärjunge. Jesus intar en roll 
som kan tolkas vara autonom och överordnad, och tillrättavisar mannen, som 
likväl står på sig. Av mannens svar framgår att han inte underordnar sig Jesus 
utan vidare, utan dialogen fortsätter mellan två autonoma personer. Mannen vill 
ha svar från Jesus på frågan om vad som är gott. Jesus svar ger två alternativ för 
att gå in i livet. Det goda förläggs till Gud, dvs. det hör till det heteronoma som 
inte människors kan ha kontroll eller förfoga över. De möts inte i samtalet. 
Mannen väljer att gå därifrån. Frågan är om mannen någonsin lämnar sin 
autonoma position i samtalet. Han tar initiativet, han följer sitt ämne, han låter 
sig inte korrigeras i sin fråga, han väljer att gå när han utmanas. Jesus intar den 
position han tilldelas och är Mästare. Han möter frågan genom att formulera 
om den, vilket också är att svara. Han utmanar för att skapa relation. Han 
öppnar gemenskapen och ger samma uppmaning till den unge mannen som till 
lärjungarna, Kom och följ mig. Den unge mannen tycker att priset är för högt. 
Lärjungarna, som valt att leva i relation till Jesus, skakas om av dialogen. Deras 
syn på sig själva och sin gemenskap utmanas. Ingen förändring sker alltså 
mellan mannen och Jesus. Däremot fördjupas och bekräftas relationen mellan 
Jesus och lärjungarna. 

Carter Heyward menar att den unge mannen inte vågar sig in i relationalitetens 
ömsesidighet. Han vågar inte släppa sin rikedom. Inte heller sin autonomi, 
skulle jag vilja understryka. Jag menar att det ligger flera intressanta 
tolkningsmöjligheter för vad Gudsrelationen innebär i hennes tolkning. Jag vill 
återknyta till Talvikki Mattilas tanke om himmelriket. Jag menar att den unge 
mannen som vänder sig från Jesus och gemenskapen kring honom, kan 
uppfattas inte vilja eller våga lämna sin autonoma position. Därmed kan han 
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inte höra att Jesus svarar, fast på ett annat sätt än han tänkt. Han vågar eller vill 
inte lyda och kan därför uppfattas som ”olydig” i linje med en patriarkal 
kallelseschablon. Tvekan att lämna den autonoma positionen blir också ett 
hinder för förståelse i dialogen. Frågor om godhet låter annorlunda utifrån ett 
autonomt perspektiv jämfört med ett relationellt. Frågan: vad gott kan/bör jag 
göra? är en annan fråga än frågan: hur kan vi få del av och med varandra dela 
det goda? I löftet som ges till lärjungarna blir det övertydligt understruket vem 
som ger det goda. Det goda förläggs bortom människors kontroll, dvs. i 
heteronomins livsmodus. Den lydnad som uppmuntras i berättelsen är i relation 
till Gud.

Samtidigt tydliggörs genom den analytiska frågan om kön en osäkerhet som rör 
ledningen av himmelriket. Jesus uttalar tydligt att en maktdelning görs mellan 
Jesus och dem som har följt honom, men gäller denna maktdelning lärjungarna 
enbart eller alla efterföljare? Är det ett delat ledarskap eller är det ett löfte till 
alla efterföljare? Om det gäller alla efterföljare, inkluderar detta också kvinnor? 
Detta besvaras inte av texten.

4.4.3.3 Androcentriska kallelseschabloner 

Stephen Moore och Janice Capel Anderson understryker att 
maskulinitetskonstruktionen i Matteusevangeliets berättelser fokuserar mäns 
relationer och utmanar patriarkala mönster till förmån för jämlika relationer 
mellan män. Denna berättelse kan vara ett exempel på mäns jämlika 
homosociala gemenskap, men det utesluter inte explicit kvinnor. Kvinnor 
omnämns i texten endast som lämnade systrar, mödrar och barn, även om det 
på ett oklart sätt av Jesus utlovas hundrafalt igen. Här förefaller himmelriket 
utgöra en eskatologisk storfamilj. Heyward understryker att den gemenskap 
som betonas inte lyfter fram självständighet som ideal. Eftersom flera 
maskulinitetsideal just bygger på självständighet, finns en potential till utmaning 
av maskuliniteter i denna berättelse. En sådan utmaning innebär ett 
ifrågasättande av mannen som norm. 

Frågan om textens normering av kvinnors kallelse aktualiseras. Bör den vara 
den normerande för kvinnors kallelse? I textens samtid är det möjligt att den 
inte är det, eftersom kvinnor oftast inte hade vare sig motsvarande autonoma 
ställning eller motsvarande förmögenhet som den unge mannen. Endast som 
änkor kunde det vara fallet. I vår tid är det däremot fullt möjligt för en kvinna 
att både ha motsvarande självständiga ställning och förfoga över egendom. 
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Förutsättningarna för kvinnors självständiga agerande skiljer sig starkt åt i en 
jämförelse mellan då och nu. Detta påverkar tolkningen av textens normerande 
funktion. Tolkning av kallelse och kön tydliggörs om texten ställs i jämförelse 
med en annan berättelse där kvinnor är aktörer. Därför avser jag utveckla 
reflektionen senare genom att göra en jämförelse mellan denna berättelse och 
berättelsen om den kanaaneiska kvinnan. Berättelserna har en likartad struktur 
som är möjlig att jämföra, trots att kvinnans och den unge mannens situationer 
är olika villkorade. Däremot använder de helt olika strategier i sina samtal med 
Jesus eftersom de kommer ur skilda sammanhang vad gäller deras 
maktposition. 

I texten betonas å ena sidan tilltalet, genom upptrappningen av dialogen mellan 
Jesus och den unge mannen. Den unge mannen blir provocerad. Tilltalet är så 
pass utmanande att den unge mannen väljer att gå. Man kan uppfatta 
utmaningen som att Jesus försöker bryta den unge mannens autonomt präglade 
tankemönster för tolkningen av ett gott liv. Jag uppfattar en motsättning mellan 
den unge mannen, som betraktar tolkningen av livet som en individuell 
tankekonstruktion skild och oberoende av andras liv, och Jesus som driver en 
tolkning av livet som en gemensam angelägenhet där alla står i relation till 
varandra. Mannen och Jesus möts inte i samtalet. Jesus uppmaning att göra sig 
av med det han har och ge till de fattiga, för att sedan komma och följa honom 
blir den avgörande provokationen. Denna uppmaning utmanar en 
individualiserad syn på livet, som värderar autonomi högre än relationalitet. 
Detta kan öppna för en kritik av en androcentriskt präglad maskulinitet. 

Detta att mannen går förflyttar uppmärksamheten från tilltalet till svaret. Att 
mannen går är ett starkt uttryck för en negativ reaktion och svar på kallelsens 
tilltal. Det understryks också av lärjungarnas upprördhet över vad som händer. 
En tolkning med hjälp av en patriarkal kallelseschablon, som betonar tilltalet, 
kan ge en beskrivning av den unge mannen som olydig eller ohörsam. Med 
hjälp av en androcentrisk kallelseschablon, som betonar svaret, uppfattas han 
slå vakt om sin självständighet, men inte vilja anpassa den till Jesus uppmaning, 
vilket gör att man uppfattar ett felaktigt val i relation till Jesus. Lärjungarna 
övertar och står kvar i provokationen, men på ett något annat sätt.

Carter Heyward beskrivning av olika rädslor: rädsla för kraften i ömsesidiga 
relationer och rädsla inför en oviss framtid, öppnar för en tolkning som skiljer 
mellan den unge mannens och lärjungarnas rädsla. Jag menar dock att det är 
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rimligt att uppfatta det som att lärjungarna bär båda rädslorna. Till skillnad från 
mannen, står lärjungarna däremot kvar med sin rädsla och vågar både erkänna 
rädslan och lyssna till vad Jesus säger. Därmed får läsaren ta del Jesus svar i en 
fortsatt dialog som dels möter rädslan inför ömsesidiga relationer, dels möter 
rädslan inför en okänd framtid. Möjligen kan man tolka bilderna av himmelriket 
så, att det är Gud som skapar förutsättningarna för och möjliggör ömsesidiga 
relationer både mellan Gud och människa och människa och människa. Och 
himmelriket är ett löfte om något som ligger långt utöver vad människor kan 
ana och föreställa sig. Ömsesidigheten kan på det sättet innebära en utmaning 
av androcentrismen. 

Med en uppmärksamhet på både tilltal och svar tydliggörs konflikten i 
berättelsen och läsaren dras in i processen att ta ställning. I 
berättelsesammanhanget i evangeliet öppnas för flera möjliga svar som 
alternativ till den unge rike mannens bedrövade avvisande. Svarsalternativen på 
tilltalet, som avvisas av den unge mannen, är alltså inte ett enda. Det ena 
tydliggörs genom lärjungarnas svar som i sin tur leder till en fortsatt dialog som 
tydliggör himmelriket. Det finns också ett öppnande svar där två blinda ber om 
öppnade ögon. Genom att det talas om de blinda som två är det omöjligt att 
avgöra om de är män eller kvinnor. Deras tilltal av Jesus är det samma som den 
kanaaneiska kvinnans: Herre, Davids son, förbarma dig över oss. Det finns 
också ett tydliggörande av att diskussionerna har konsekvenser för synen på 
Jesus och att konflikterna leder mot avrättningen av Jesus. 

4.4.4 Öppningar 

I jämförelse med berättelsen om brödraparen sägs här betydligt mer om vad 
kallelse innebär. På det viset är den en fortsättning på berättelsen om kallelse 
som tilltal och svar. Det är fullt möjligt och fruktbart att fokusera både 
kallelsens tilltal och svar. Dels leder det till en mer mångfacetterad bild av 
skeendet. Dels till en fördjupning av kallelsemönstret som mer än en enda 
variant.

Budet att älska, en betoning av att leva i gemenskap och i beroende av varandra, 
utan att ändå helt veta vart det leder, kan tolkas som ett utmanande alternativ 
till en patriarkal kallelseschablon. Det innebär att underordnande lydnad inte 
självklart är tilltalets förväntade svar. Carter Heyward definierar patriarkatet 
som en frånvaro av och därmed motsatsen till ömsesidiga relationer. I en 
tolkning där ömsesidighet lyfts fram före lydnad förväntas en beredskap att 



173

lyssna och ompröva, samt att lita till löftet och budskapet om himmelriket. I 
både berättelsen om Josef och om bröderna gör de inblandade personerna 
starka omtolkningar och val, som kan relateras till lydnad. Deras lydnad får 
dock i Heywards tolkning en annan klang än lydnaden i den patriarkala 
kallelseschablonen. Ömsesidig tillit kan vara en möjlig alternativ formulering. 

Ett androcentriskt perspektiv på kallelse utmanas inte direkt i berättelsen, men 
kan inte heller uppfattas aktivt drivas i berättelsen med tanke på den starka 
utmaningen av den unge mannens individuella livsuppfattning och höga 
värdering av en självständig position. Däremot ges förutsättningar för generell 
androcentrism genom att det enbart är män som agerar i berättelsen. Jag menar 
tolkningen av Jesus roll är av avgörande betydelse här. Uppfattar man att han 
själv är i fokus som person förstärker det en androcentrisk tolkning av 
berättelsen. Uppfattas däremot att det är hans budskap om himmelriket som är 
det centrala, vilket ju redan Talvikki Mattila förordat, öppnar det för en icke-
androcentrisk tolkning av berättelsen. Himmelriket som en bild präglad av 
ömsesidiga relationer kan utgöra en utmaning av androcentriska normer, 
eftersom det överskrider människors föreställningar. 

Denna enskilda berättelse omtalar enbart män som aktörer, vilket skapar en 
fråga om relationen mellan kvinnor och män. En kvinna kan identifiera sig med 
en man, vilket berörts ovan, men det kan ha ett pris att enbart ha den 
möjligheten ”att bli man” för att finna stöd för livstolkning. Det finns dock fler 
öppningar även i ramen kring denna berättelse. En kvinna kan också involveras 
genom att vara läsare. Fortfarande återstår då frågor kring tolkningar av 
berättelsen. Vad händer när en läsare inte med omedelbarhet kan identifiera sig 
med texten? Frågor om berättelsernas normerande funktion för kvinnors 
kallelse och kvinnors inflytande i himmelrikets gemenskap kvarstår. För ett 
perspektiv på relationen mellan en mans och en kvinnas dialog med Jesus 
kommer berättelsen om en kvinnas bön för sin dotter analyseras, för att sedan 
jämföras med berättelsen om den unge rike mannen. 

4.5 En kanaaneisk kvinna 

Berättelsen återger ett möte mellan en mor som ber om hjälp för sin dotter, och 
Jesus. Jag menar att denna berättelse har ett utmanande perspektiv, inte vad 
gäller hennes rättighet att fråga, utan om hon har rätt till ett svar. Hon tillhör 
inte Israels folk. Denna text väljer jag att analysera utifrån kallelse och kön, 
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eftersom det handlar om en mors initiativ för sin dotters skull. Utifrån en 
antingen patriarkal eller androcentrisk kallelseschablon kan berättelsen 
uppfattas som en berättelse om en moders kallelse. Kvinnan är mor, men jag 
menar att det inte finns en koppling i berättelsen som gör att kallelse och 
moderskap förknippas med varandra. Berättelsen utmanar bilden av till vem 
eller vilka Jesus vänder sig till i sitt uppdrag. För en presentation av berättelsen 
vänder jag mig dels till standardkommentaren av D&A, dels till exegeten Musa 
Dube från Botswana, som diskuterar tolkningar av berättelsen ur ett 
postkolonialt feministiskt perspektiv. Hon presenterar en kritisk läsning av 
västerländska feministers tolkningar av texten, som Dube menar är blinda för 
konsekvenserna av den underordning relaterad till etnicitet som den 
kanaaneiska kvinnan står i. Dubes tolkning tydliggör att kön aldrig uppträder 
som en renodlad relation utan formas också av andra maktrelationer.

4.5.1 Text 

Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kanaaneisk 
kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: ”Herre, Davids son, 
förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.” Han gav henne 
inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: ”Säg åt henne att ge sig 
i väg, hon går ju bakom oss och ropar.” Han svarade: ”Jag har inte blivit sänd 
till andra än de förlorade fåren av Israels folk.” Men hon kom och föll ner för 
honom och sade: ”Herre, hjälp mig.” Han svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet 
från barnen och kasta det åt hundarna.” — ”Nej, herre”, sade hon, ”men 
hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.” Då sade Jesus till 
henne: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och från den stunden 
var hennes dotter frisk. 

(Matteusevangeliet 15:21-28) 

4.5.2 Guds folk eller en kolonialiserad kvinna 

D&A uppfattar att berättelsen å ena sidan har en struktur som liknar många 
berättelser med temat att hela eller bota sjuka. Samtidigt finns ett annat mönster 
utformat som en lärodialog mellan kvinnan och Jesus. Kvinnan ger 
målmedvetet uttryck för ett önskemål och Jesus ger  respons på olika sätt i fyra 
sekvenser. Först vid den fjärde sekvensen går han henne till mötes. De tre 
första meningsskiftena utgör hinder som tron måste övervinna.353 Det finns 
alltså två olika tolkningsramar att ta fasta på: ett helandeunder och en 
lärodialog. D&A väljer inte mellan de olika ramarna utan förhåller sig till båda, 
och gör det genom att underordna berättelsen om dotterns helande under 

353 D&A, Vol. II, s. 541. 
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lärodialogen. Livssituationen underordnas alltså läran. Diskussionen om Israels 
utvaldhet är det överordnade temat för berättelsen menar D&A. De betraktar 
detta som en dialog som rör förhållandet mellan de judiskt kristna och 
hednakristna i den tidiga församlingen. D&A menar att Matteus, i likhet med 
Paulus, försvarade tanken på Israel som ett Guds folk. Detta utgör grund för 
förståelsen och tolkningen av Jesus uppdrag och det uppdrag man själv sänts ut 
i. D&A gör en jämförelse mellan denna berättelse och officeren som ber Jesus 
om hjälp.354 Berättelserna har stora likheter, genom att det är de enda två 
berättelserna där icke-judar ber Jesus om hjälp, samt att de ber för barn. I båda 
fallen är samtalet mellan Jesus och dem mer centrala, menar D&A, än helandet. 
Genom att både officeren och kvinnan understryks ha stark tro, ger Matteus 
argument för att hävda att icke-judar gavs del i frälsningen genom sin egen tro, 
inte genom att blir judar.355

Berättelsen om kvinnan återfinns inte i Lukasevangeliet, utan har endast en 
parallell i Markus.356 Samtidigt skiljer sig Matteus berättelse på flera punkter från 
Markus. Matteus berättelse betonar det judiska i högre grad. Det förefaller, 
menar D&A, som att Matteus har ett intresse att understryka en mission före 
och en efter påsk, där den förra är riktad till Israel, medan den senare inte 
begränsas på samma sätt. Markus och Matteus skiljer sig också åt i fråga om 
plats och hur kvinnan bemöts. I båda berättelserna rör sig Jesus i ett område 
som är etniskt blandat och inte betraktades som judiskt, även om det lydde 
under judisk förvaltning, som i sin tur lydde under romerskt herravälde. I 
Matteus berättelse möter kvinnan Jesus utomhus, medan de i Markus möts 
genom att kvinnan går in i ett hus, där Jesus håller sig undan. Det som 
ytterligare skiljer mellan evangelierna är den etniska benämningen av kvinnan. 
Markus talar om henne med en med texten samtida bestämning som syrisk-
fenicisk, medan hon hos Matteus kallas kanaaneisk, vilket är en etnisk 
bestämning som inte har att göra med Jesus samtid utan är en referens till 
Israels historia, där det kanaaneiska folket utgjorde Israels fiender.357 D&A 
menar att berättelsen är berättad så att läsaren kan förstå hur Jesus kan visa 
omsorg mot en icke-judisk kvinna, trots en uttalad begränsning av sitt uppdrag 
till att gälla endast Israel i kapitel 10. Samtidigt menar D&A att berättelsen inte 

354 Matt. 8:5-13. 
355 D&A, Vol. II, s. 558f. 
356 Mark. 7:24-30. 
357 D&A, Vol. II, s. 549. 
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löser frågan om relationen mellan judiska och hedniska kristna. Snarare väcker 
berättelsen fler frågor än den besvarar.358

Dialogen är väsentlig för D&A:s tolkning av berättelsen. Även om kvinnans 
handlande också noteras, är det vad hon säger som betonas i förståelsen. 
Kvinnan närmar sig Jesus och ropar och ber om förbarmande. Hon tilltalar 
honom som Davids son dvs. med inställningen att han har auktoritet.  Jesus 
första respons är tystnad, som om han inte hört henne. D&A menar att han här 
antingen avvisar henne eller prövar hennes tro. I tystnaden påtar sig lärjungarna 
uppgiften att be Jesus avvisa henne. Jesus avvisar henne inte men säger, oklart 
riktat till vem, att han är sänd till de förlorade fåren av Israels folk,359 vilket är i 
överensstämmelse med sändningsorden till lärjungarna i 10:5-7.360 Kvinnans 
reaktion är att ignorera vad Jesus säger, istället faller hon på knä och ber 
återigen om hjälp. Varifrån kvinnans tro kommer får vi inte veta, men hon har 
av flera lyfts fram som ett föredöme i uthållighet i tro, och D&A påpekar att 
många har associerat till berättelsen med Jakobs kamp vid Jabboks vad.361

Andra gången svarar Jesus med ett bildspråk, att det inte är rätt att ta brödet 
från barnen och kasta det åt hundarna. Det sägs inte rakt ut men det är 
underförstått så att Jesus kallar kvinnan för hund till skillnad från Israels folk 
som är barn, och brödet skulle då vara frälsning menar D&A. Att bordet, vilket 
har föreslagits, skulle vara nattvardsbordet är dock en tolkning som går för 
långt menar de.362 D&A noterar att kvinnan inte ger upp, trots orden, och 
menar att hon accepterar en underordnad status, samtidigt som hon pekar på 
möjligheten att få ta del av brödet tillsammans med barnen. Hon gör det genom 
att instämma med vad Jesus sagt. Det är inte rätt att ge hundarna brödet, det är 
heller inte nödvändigt eftersom de äter smulorna. Utan att egentligen ge upp 
tanken om att uppdraget i huvudsak är riktat till Israel, säger D&A, så gör Jesus 
ändå som hon vill och möter hennes begäran. Orsaken till att han gör som hon 
vill är inte hennes kvickhet i repliken utan att han ser hennes starka tro, vilket 
leder till att hennes dotter blir frisk.363

Feministiska teologer menar att det inte går att förbise att kvinnan intar och 
finner sig i en underordnad roll, för att genom detta rolltagande uppnå sitt mål. 

358 D&A, Vol. II, s. 542f. 
359 D&A, Vol. II, s. 550. 
360 ”Ta inte vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade 
fåren i Israels folk. Förkunna på er väg att himmelriket är nära.”  
361 D&A, Vol. II, s. 551f. 
362 D&A, Vol. II, s. 553. 
363 D&A, Vol. II, s. 556. 
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Hon visar en motsägelsefullhet i underordning och initiativförmåga, som inte är 
enkel att acceptera. Däremot behöver hennes underordning inte uppfattas som 
del av hennes identitet. Den kan ses som en vald handlingsstrategi som visar sig 
fungera.364 Att detta är en handlingsstrategi som kan ha ett högt pris 
uppmärksammar Musa Dube i sin läsning av berättelsen. Hon menar att 
västerländska feminister ofta närmat sig med en alltför okritisk blick på 
berättelsen. Hon gör det utifrån en i feministiska sammanhang vanlig 
samläsning av berättelsen om Rahab, kanaaneiskan som spelade en avgörande 
roll i Israels erövring av Jeriko och omnämns i evangeliets inledande genealogi, 
och berättelsen om den kanaaneiska kvinnan. För att ge en befriande tolkning 
har feministiska exegeter speglat Rahab och den kanaaneiska kvinnans ansikten 
i varandra, för att visa på kvinnors styrka och handlingskraft. Man har betonat 
kvinnans envishet och hennes kvicka repliker i dialogen. Man har också menat 
att hon får Jesus att ändra ståndpunkt, från att ha varit avvisande, till att vara 
bekräftande. Kvinnan har av västerländska feministiska teologer räknats som en 
av kvinnorna i kretsen kring Jesus. Man menar att hennes dialog upplöser den 
gräns som utgör förutsättningen för hennes utanförskap. Musa Dube gör en 
sammanfattning av vita västerländska feministers läsning av texten där kvinnans 
lyfts fram som förebild och hjältinna, men hon kontrasterar deras läsning med 
en betoning av kvinnans faktiska utsatta situation som offer för patriarkal och 
imperialistisk ideologi.365

Dube menar att man inte utan vidare kan lägga bilden av Rahab som 
tolkningsmönster på den kanaaneiska kvinnan. Visserligen har de etnisk 
samhörighet, men Dube betonar vikten av att se att historien om Rahab har två 
sidor. Rahab är en hjältinna i Israels historia, men en förrädare för sitt folk. 
Dube identifierar den kanaaneiska kvinnan som en kolonialiserad kvinna. 
Hennes agerande i berättelsen presenterar en möjlig överlevnadsstrategi, som 
har ett högt pris. Dube ifrågasätter västerländska feministiska teologers tolkning 
av berättelsen om den kanaaneiska kvinnan. Hon frågar: Vad händer när vi 
lyfter upp henne som förebild och räknar in henne som lärjunge tillsammans 
med en association till Rahab? Dube ifrågasätter om vi kan göra anspråk på 
hennes berättelse i alla delar i ett feministiskt syfte.366 Hon menar att vi riskerar 
att förbise kvinnans faktiska situation och hennes mångdubbla utanförskap. 
Musa Dube menar att det finns en risk att acceptera en tolkning av kvinnan 

364 Ofta väljer feministiska exegeter här att betona kvinnans initiativförmåga och tolka hennes 
underordning som retoriskt situationsbunden. Se Wainwright, Elaine (1998) s. 84f, Schüssler 
Fiorenza, Elisabeth. (1996) s. 11-14. 
365 Dube, Musa W. (2000) s. 169f. 
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som kolonialiserad kvinna, för att dra nytta av henne i ett annat syfte. Nämligen 
syftet att finna starka kvinnliga förebilder och vidga kretsen av lärjungar till att 
omfatta både män och kvinnor. Detta är att både bekräfta och fortsätta 
utnyttjandet av henne och hennes position. Musa Dube poängterar vikten av att 
behålla ambivalensen i samsynen mellan berättelserna för att inte texten ska 
kunna bli ett instrument för rasistiska hållningar och handlingar.367

I genealogin intar Rahab en plats i historien som mor till ett barn med en judisk 
far och inte som del i ett erövringsuppdrag för ett invaderande folk. Det finns 
en spänning mellan denna inklusion och berättelsen om henne i 
exodusberättelsen. Dube använder Rahab som ett prisma för att tydliggöra 
tolkningar som återkolonialiserar eller avkolonialiserar kvinnan. Den 
geografiska placeringen har betonats av Dube som viktig. Vi rör oss i ett 
gränsområde där befolkningen är både judisk och icke-judisk och samtidigt är 
detta ett område ockuperat av en främmande makt. I berättelsen hos Matteus 
sker mötet mellan Jesus och kvinnan utomhus på ett territorium som är en 
oklar gränszon mellan judiskt område och icke-judiskt. Detta skiljer sig från 
berättelsen i Markus version, där kvinnan tar sig rätten att gå in i ett judiskt hus 
i området. Här är det istället Jesus som har vandrat in i gränslandet. I Markus 
berättelse passerar kvinnan en tröskel dvs. en tydlig gräns. Hos Matteus går 
kvinnan inte över någon gräns. Hon ”går inte in i Israels hus” för att hämta 
något. Musa Dube ifrågasätter tolkningen att kvinnan vid detta möte blir 
lärjunge. Och det står tydligt och klart att kvinnan sägs återvända hem. Det 
innebär att underordningen är en högst tillfällig position.  Dube riktar också 
blicken mot Jesus, som hon menar i berättelsen framstår som en fördomsfull 
och osympatisk person, begränsad i sitt uppdrag till ett utvalt folk. Han 
ignorerar kvinnan och hennes ärende och högst motvilligt inleder han dialogen. 
Läsaren måste undra över varför Jesus ens kom till detta område, säger Dube.368

Frågan om Israels utvaldhet är central i D&A:s tolkning. Underförstått är Jesus 
en gestaltning av ett nytt Israel. Bilden av Jesus/Israel och hans agerande avgör 
vilka som hör till ”Guds folk”. För Dube är den centrala frågan hur kvinnan 
blir identifierad och bemött både i berättelsen, och i tolkningar av berättelsen. 
Hennes val av motiv är argumenterat av text och teologi, men också utifrån 
vilka konsekvenser olika tolkningar har för konkret liv. Hon påtalar en tydlig 
spänning mellan liv och teologi. Skillnaden mellan dessa motiv blir större om vi 

366 Dube, Musa W. (2000) s. 78. 
367 Dube, Musa W. (2000) s. 169-195. 
368 Dube, Musa W. (2000) s. 149-153. 
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påminner oss om D&A:s genomgående tolkning av Jesus som symbol för 
Israel. Detta perspektiv ställer folken i förgrunden framför det enskilda mötet 
med kvinnan. I D&A:s tolkning är det otydligt om kvinnan å ena sidan 
representerar ett helt folk, medan hon å andra sidan står för sitt eget intresse att 
hennes dotter ska helas. Den utmaning som D&A påtalar genom berättelsen är 
en utmaning av Israels gränser, vilka som innefattas i Israel. 

Dube ställer kvinnan i förgrunden och utmanar därmed tolkningar av vem 
kvinnan är. Hon riktar också kritik mot den Jesusbild som framträder. Han blir 
en representant för förtrycket av kanaanéer men också kvinnor. Det är alltså en 
påtaglig skillnad mellan tolkningarna, som märks när det gäller tolkningens 
konsekvenser för kvinnor och män. Detta förbises av D&A, det ligger utanför 
deras valda teologiska motiv. Marginalisering p.g.a. kön är ett vanligt uttryck för 
androcentrisk tolkning. Den utmaning som Dube påtalar är vilka konsekvenser 
Jesusbilden har för synen på den kanaaneiska kvinnan. Bilden av kvinnan är helt 
beroende på tolkningen av vem Jesus är och vilken bild han uppfattas ha av sitt 
uppdrag. Detta är en spänning mellan kontext och teologi, som handlar om det 
androcentriska perspektivet. Normeras bilden av kvinnan av Jesusbilden? I 
jämförelsen mellan Rahab och den kanaaneiska kvinnan, pekar Dube på risken 
med att upphöja en kvinna som förebild, ur en situation som inte rymmer 
idealiska förhållanden för hennes liv. Det uppstår alltför lätt en oklarhet om vad 
som är förebildligt, hennes livsomständigheter eller hennes agerande. Med 
Dubes motivval framträder en spänning mellan människosyn och synen på 
Jesus uppdrag. Ingår det i hans uppdrag som Israels Messias att hjälpa en som 
inte omedelbart kan uppfattas tillhöra Guds folk? Kvinnans bön utmanar Jesus 
bild av sitt uppdrag. Eftersom lärjungarna inte verkar vara närvarande vid den 
fortsatta dialogen, blir de inte utmanade.

D&A, som väljer ett annat teologiskt motiv för tolkningen, uppfattar inte kön 
som en avgörande kategori för berättelsens tolkning. Deras omedvetenhet ger 
en förstärkning av ett androcentriskt synsätt på berättelsen, där kvinnan 
marginaliseras. Lärjungarnas agerande gentemot kvinnan diskuteras heller inte i 
någon större utsträckning. De menar att det handlar om en etnisk/religiös 
spänning som utmanas i berättelsen, där frågan om vem som tillhör Guds folk 
utmanas och ges en omtolkad förståelse. D&A:s val av perspektiv innebär att 
konsekvenserna kring kvinnans underordning i berättelsen inte alls 
uppmärksammas, alternativt uppfattas det inte som ett problem. D&A 
beskriver kvinnan som förebildlig i att hon underordnade sig Jesus. Ingen 
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problematisering sker av detta, tvärtom lyfts denna ojämlika relation fram som 
en bild för hur relationen ska vara mellan Jesus och människan. Det gör hennes 
handling till en bekräftande handling av Jesus storhet och därmed Israels 
överhöghet om än i ny form än det gamla Israel. Detta menar jag blir ännu ett 
exempel på det problematiska med att lyfta fram vissa personer som 
förebildliga. 

4.5.3 Analys utifrån kallelse och kön 

4.5.3.1 Kallelse 

Mönstret av tilltal och svar kan uppfattas vara otydligt eller omvänt i denna 
berättelse. Om berättelsen om den unge rike mannen har ett ”misslyckat slut”, 
så har denna berättelse en oväntad ordning för tilltalet. Till att börja med vill 
inte Jesus tala med kvinnan och lärjungarna försöker aktivt hindra henne. 
Kvinnan är däremot angelägen och gör allt rätt i sitt sätt att vända sig till 
honom. Ordval, tilltal och även hennes underkastelse som icke tillhörande 
Guds folk är enligt rådande normer. Men Jesus tiger, försöker tala förbi henne 
och förnedrar henne. Trots det driver hon honom envist till en dialog. Till slut 
blir det som hon vill. Han möter henne. Det innebär att ett enhetligt mönster 
för kallelse i ordningen tilltal och svar utmanas. 

Jesus kan uppfattas agera socialt korrekt tillsammans med lärjungarna som 
judisk man gentemot en icke-judisk kvinna. Hon kan uppfattas agera helt 
korrekt utifrån en uppfattning om honom som den väntade Messias. Konflikten 
gäller hur Jesus uppfattar sig själv och sitt uppdrag. I den dialog som pågår sker 
omväxlande tilltal och svar, där båda tolkar frågan om huruvida de alls ska tala 
med varandra och på vilket sätt. Jag menar att den vändning som sker innebär 
ett bejakande av att dialog är möjlig och legitim. Däremot får kvinnan inte en 
kallelse att följa Jesus så som brödraparen eller den unge rike mannen får. I 
berättelsen tar sig kvinnan rätt att tala och argumentera för sin sak, vilket 
bejakas. Men hon uppmanas inte till efterföljelse. Hennes ärende handlar heller 
inte om rätten att bli en lärjunge, utan om att få stöd och hjälp med dotterns 
sjukdom. Hon återvänder hem, men inte bedrövad som den unge rike mannen. 
Om hon sedan valde att ansluta sig till gruppen av människor som omgav Jesus 
vet vi inget om. Musa Dube har pekat på argument för en positiv tolkning av 
den uteblivna kallelsen till efterföljelse och lärjungaskap, nämligen den att 
kvinnan inte fortsätter stå i en underordning. Jesus svar i dialogen är inte 
villkorat av den andras underkastelse eller anpassning till andra förhållanden. 
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Man kan reflektera över berättelsen som ett steg på väg i en emancipatorisk 
utveckling för kvinnor, med hjälp av Elaine Wainwrights läsning av evangeliet. 
Detta skulle å ena sidan stödja Dubes varning om att göra kvinnan till förebild, 
å andra sidan ger det också en möjlighet att ta tillvara det som kvinnan också får 
bejakat i dispyten med Jesus. Kvinnan är underordnad på flera sätt, men hon 
har röst och blir lyssnad till.369 Enligt berättelsen uppfattas hon varken av 
lärjungarna eller Jesus som tillhörig. Hon kommer utifrån. Hon låter inte den 
gränsen hindra henne. Andra värden står på spel, nämligen hennes dotters 
hälsa. Hon är den som tar initiativ till mötet med Jesus och hon går i dialog, 
med strategin att underordnande hävda sin rätt. Hon finner ett 
tolkningsutrymme för sin sak. Hennes avsikt är inte att ändra på Jesus eller bli 
inkluderad i gemenskapen runt honom. Hennes huvudintresse rör dotterns liv. 
Lärjungaskap eller tillhörighet till Guds folk är inte väsentligt för hennes 
tolkning av den faktiska situation hon står i.  

Däremot är det för läsaren som följer hela evangeliet angeläget att reflektera 
över vad denna berättelse bidrar med i utvecklingen och tydliggörandet av 
kallelsemönstret tilltal och svar. Kvinnan inkluderas inte på ett sådant sätt att 
hon ”kolonialiseras till lärjunge”. Men hon möts så småningom med respekt. 
Jesus fördomar övervinns och han ändrar sig i mötet med henne. I evangeliets 
helhet tillför berättelsen ett moment där bilden av Jesus och hans uppdrag 
förändras. Bilden av honom som man, övergår till en betoning av honom som 
Messias, men en Messias inte bara för Israel. Gränsen för tillhörighet till detta 
folk luckras upp.  

Med en uppmärksamhet på kön blir det tydligt att det är skillnad mellan att läsa 
berättelsen som enskild berättelse och i evangeliet som ett sammanhang. 
Uppfattad som del i en emancipatorisk utveckling av kvinnors roll i evangeliet, 
blir berättelsen om kvinnan en i ett led där hon i förhållande till tidigare 
berättelser, ger en mer positiv bild av kvinnors frihet och initiativ. Tagen ur 
sammanhanget ger också berättelsen, en bild av en kvinna som underkastar sig 
en man. Genom denna strategi lyckas hon uppnå det hon ville, men hon är 
fortfarande ställd utanför. Det är inte p.g.a. sitt ärende som hon uppfattas spela 
en roll för berättelsen, utan för att berättelsen om henne ger en utmaning av en 
patriarkal och androcentrisk agenda som inkluderar frågor om etnicitet, religion 

369 Kvinnans hävdande av sin och sin dotters rätt och vikten av att också räkna in dotterna som viktig 
i berättelsen har understrukits i en artikel av Elaine Wainwright. Se Wainwright, Elaine. (2001) s. 126. 
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och tillhörighet. Tolkningen av berättelsen villkoras av vilken läsning som görs 
av evangeliets helhet. Utifrån kallelsemönstrets tilltal och svar, är det främst 
bilden av den tilltalande som förändras. Kvinnan blir inte tilltalad med en 
uppmaning till efterföljelse. Men dialogen med henne bejakas, hennes vilja 
bejakas och hennes starka tro. Med detta går hon från mötet med Jesus hem till 
sin botade dotter. 

4.5.3.2 Patriarkala schabloner 

Sedd som del i en linje av ökat utrymme för kvinnor i Matteusevangeliet, har 
berättelsen om den kanaaneiska kvinnan en viktig plats, men den är inte ett mål 
för kvinnors emancipation, och det ligger en risk för sanktion av underordning 
av vissa kvinnor genom att tolka den som ett kvinnligt lärjungaskap. I D&A:s 
tolkning av berättelsen är förhållandet judar och icke-judar i fokus. Det innebär 
att relationalitetens livsmodus är det centrala. Både autonomi och heteronomi 
hamnar i bakgrunden. Så är inte fallet i Musa Dubes tolkning, som lyfter fram 
frånvaron av kvinnans autonomi som ett grundläggande problem. Hon är 
utelämnad åt Jesus bemötande av henne. Om man fäster vikt vid att kvinnan 
återvänder till sitt, blir inte underordningen bestående.  

Berättelsen börjar i en situation som kvinnan inte har kontroll över, men som 
hon önskar förändra. Hennes dotter är besatt av demoner. Hon befinner sig i 
maktlöshet. Det är en negativt heteronom situation. Kvinnan tar dock ett 
initiativ, ett autonomt beslut, och söker upp Jesus. Hon förefaller inte uppfatta 
hans uppdrag som begränsat till Israel, utan ber om hjälp. Hon ber om en 
relation där hon är behövande och han är hjälpare. Hon uppfattar att han har 
makt att hjälpa. Hon placerar sig både med ord och med gester i en 
underordnad ställning. Denna underordnade position kan tolkas som ett 
strategiskt val och behöver då inte betraktas som önskvärd, lämplig eller 
legitimerande för förtryck. Hennes ursprungliga maktlöshet rör livssituationen. 
Detta möte där hon underordnar sig har hon valt att gå in i för att få hjälp, och 
kan tolkas vara en tillfällig underordning. Hon får kontakt och utmanar Jesus 
tolkning av deras möte, så att det bättre stämmer med hennes situation. Jesus 
accepterar hennes tolkning och bekräftar henne. Här gör det skillnad om man 
uppfattar att han bekräftar hennes tolkning av sitt uppdrag eller om det är 
hennes underordnande strategi han bekräftar. Hon får sin vilja bejakad. Dottern 
blir frisk.
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Kan kvinnan sägas ha vunnit utmaningen? Till priset av stor anpassning och 
underkastelse, menar Musa Dube. Men till skillnad från Rahab som stannade 
och blev ett med Israels folk, så återvänder hon till hem till sin dotter. 
Underkastelsen i samtalet mellan Jesus och kvinnan kan tolkas som tillfällig, 
och är en helt annan slags maktlöshet än den en anhörig kan känna inför t.ex. 
ett barns okontrollerbara sjukdom. Med ett postkolonialt feministiskt 
perspektiv är det en oroande berättelse, eftersom det inte är helt klart vad Jesus 
bekräftar som stor tro. Är det hennes underkastelse gentemot en judisk man? I 
så fall stöder berättelsen förtryck utifrån etnicitet och kön. Eller är det hennes 
argumentation som övertygat honom och öppnat hans ögon för nya perspektiv 
på sitt uppdrag? Läsaren får dessa frågor som inte löses av texten, utan 
överlämnar dem för tolkning. 

4.5.3.3 Androcentriska schabloner 

Det androcentriska perspektivet fokuserar den som uppfattas vara svarande. 
Kallelsemönstret är dock inte tydligt i den här berättelsen. Det finns tilltal och 
svar, men Jesus som tydligt tilltalas kan inte enkelt uppfattas vara den som 
svarar, eftersom hela berättelsen förutsätter att han bejakat uppdraget som 
Guds son och Messias. Det blir också komplicerat att uppfatta kvinnans tilltal 
som ett Guds tilltal. I läsningen av berättelsen är det inte heller enkelt att 
betrakta kvinnan som förebildlig, genom att hon är en som förmår ändra på 
Jesus uppfattning om sig själv. Kvinnan bistår mannen i enlighet med den 
androcentriska kallelseschablonen. Här assisterar kvinnan Jesus genom att 
hjälpa honom med sin självförståelse. Betoningen av det riskerar att dölja 
hennes eget ärende i relation till sin dotter.

Jag menar att det kan vara fruktbart att istället dela upp rollkaraktärerna i 
berättelsen i tre: Provocerad, utmanare och utmanad. Lärjungarna är i 
berättelsen de provocerade. Först är de provocerade av kvinnans närmande och 
precis som i berättelsen om Jesus och barnen, försöker de avvärja hennes 
initiativ. Men här säger Jesus inget om att de ska låta henne komma. Det som 
händer i berättelsen är att de försvinner. De tystnar. Är det för att de inte 
upprörs längre eller är det för att de är alltför upprörda? Vi nöjer oss med 
iakttagelsen så länge, för att senare jämföra den med berättelsen om kvinnan 
med balsamflaskan. 

Kvinnan är en framfusig utmanare, om än en ödmjuk sådan, och Jesus är den 
utmanade. Hon utmanar Jesus egen förståelse av sitt uppdrag. Men frågan är 
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vad som kan hävdas vara hennes syfte? Hon beter sig inte utmanande, utan 
markerar underordning. Hon anpassar sitt språk till det judiska bönespråket. 
Det enda som anges som skäl för hennes initiativ är att hon gör detta för sin 
dotters skull. Det som är det provocerande i lärjungarnas ögon och Jesus egna 
ögon, är att hon närmar sig och insisterar på uppmärksamhet. Det kan ses som 
uttryck för en androcentrisk syn på att män är de som har rätt att ta initiativ till 
samtal. Kvinnans vädjan handlar om hennes egen och dotterns livssituation. 
Hon ber om hjälp i sin utsatta situation från den som hon tror har makt och 
förmåga att hjälpa. Hon möts av oförståelse och avvisande av både Jesus och 
lärjungarna. Först förefaller Jesus inte alls vilja eller se sig stå i någon relation till 
henne, trots att hon vill se det så. Han står i en asymmetrisk relation till 
kvinnan. Hon vill, men inte han. Därefter går han i dialog med henne, på ett 
sätt som understryker det asymmetriska i relationen. Han är den som kan 
förändra hennes situation, vilket hon har full tillit till. I dialogen utjämnas 
relationen dem emellan. Hon visar sig ha det som för honom är viktigt, 
nämligen stark tro. Hennes tro, som driver henne över satta gränser för 
relationalitet, leder honom att ompröva sitt uppdrag. En omprövning som inte 
gäller innehållet, men vem uppdraget är riktat till. Jesus androcentriska hållning 
förändras i mötet och dialogen med kvinnan. I evangeliet är detta det första 
samtalet mellan Jesus och en kvinna. En dialog som tar upp lära och tolkning. 
Hon har något nytt att säga honom. Hennes perspektiv är ett annat. 
Utmaningen gäller vem som omfattas av hans förbarmande. 

Vem är då denna kvinna och vad är hennes ärende som bryter igenom en 
androcentrisk tolkning av Jesus uppdrag? Ganska lite sägs i texten. Musa Dube 
speglar kvinnan gentemot Rahab. Jag menar att det finns ytterligare en kvinna i 
evangeliet att spegla henne mot. Med fokus på kvinnans ärende kan man se en 
motbild i Herodias och hennes dotter Salome.370 Den kanaaneiska kvinnan kan 
i relation till Herodias uppfattas som ett föredöme för moderns relation till sin 
dotter. Hon tar också egna initiativ likt Herodias. Dock inte på sin dotters 
bekostnad. Herodias utvecklar en intrig på maktens arena. Hon utnyttjar sin 
dotters förmåga att behaga och lägger beslag på den öppna önskan dottern får 
som tack, för att göra sig av med Johannes Döparen som kritiserat henne själv 
och maktutövningen i landet. Dottern lyder sin mor och tvingas bära fram det 
avhuggna huvudet på ett fat.

370 Matt. 14:1-12. 
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Berättelsen om den kanaaneiska kvinnan lyfter fram en annan relation mellan 
mor och dotter. Hon tar sig inte rätten att besluta över dottern, men att göra 
vad hon kan för att hämta hjälp. Hon är en mor som gör sitt yttersta för att 
befria dottern från en demon, som kan tolkas vara en sjukdom eller annan 
destruktiv kraft som hindrar hennes liv. Hon ser utöver sitt eget behov. 
Möjligen ger det henne ork att underkasta sig och bli förödmjukad, för att nå 
fram till Jesus. Kanske ger det henne mod att utmana honom. Den bilden av 
henne som mor kan begripliggöra hennes handlingsstrategi, men fortfarande 
menar jag att det är svårt att acceptera att det skulle vara en nödvändig väg för 
en kvinna att gå i dialog med en man. Ett av de viktigare bidragen berättelsen 
ger är att en underordnad roll inte behöver uppfattas som passiv. Kvinnan kan 
uppfattas handla kraftfullt, strategiskt och målmedvetet. Hon klargör sin 
situation och möts till slut av förståelse och vilja till förändring. Det är stort 
nog. Men hon blir inte kallad till efterföljelse eller lärjungaskap. Hennes 
moderskap är heller inte det som bekräftas eller sägs vara hennes kallelse. Men 
hennes ärende hade med moderskap att göra och hon väljer att dela dotterns 
vardag och inte följa Jesus. Likt den romerske officeren som bad för sin tjänare 
återvänder hon bejakad till sitt liv, i tro på avstånd.371

4.5.4 Öppningar 

Mönstret för kallelse förefaller omkastat i någon mening. Ett bejakande tilltal av 
kvinnan kommer inte förrän i slutet av berättelsen och det innehåller ingen 
uppmaning om att följa Jesus, snarare om att hon ska följa sin egen vilja och 
föresatsen med sitt ärende. Det mönster för en eventuell kallelse som kan 
kännas igen från tidigare är att Jesus avbryts och hans uppdrag utmanas av 
kvinnan. Jag menar dock att det är alltför komplicerat att uppfatta detta som en 
kallelse av Jesus, eftersom det uppdraget är specifikt uttryckt i evangeliet till att 
vara Messias och Guds son. Däremot utmanas synen på Jesus som en man 
bland andra män, genom kvinnans envisa tilltal av honom som Herre och 
Davids son. Till skillnad från lärjungarna tystnar han inte och försvinner. Han 
går istället in i dialogen, antar utmaningen och erkänner sig överbevisad i 
argumentationen. Detta ställer läsaren med frågor om vilket Jesus uppdrag 
egentligen är. 

Berättelsen avslutas i ett oväntat stöd till kvinnan från Jesus. Hans synsätt 
förändras från att ha varit androcentriskt och etnocentriskt begränsat, till ett 
mer vidgat och han ser hennes tro. Kallelse i ömsesidiga relationer, så som 

371 Matt. 8:5-13. 
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Carter Heyward föreslagit är en möjlig tolkningsram för att betrakta detta som 
ett annat uttryck för kallelse, än lärjungakallelsens uppmaning att komma och 
följa. Olika personer i olika positioner kan mötas i ömsesidighet. Heywards 
betoning av ömsesidighet vänder också på frågan om kvinnan blir kallad. Hon 
kallas inte på det sätt som lärjungarna kallades, men ändå ställs hon i relation till 
Jesus. Detta väcker frågor om kallelsens mönster. Tilltal och svar sker kanske 
inte på ett bestämt sätt. Konsekvensen av ömsesidiga relationer kan ta sig olika 
uttryck i närhet och distans, likaväl som i begränsad eller längre tid. En 
kallelseuppmaning till kvinnan att följa tillsagd i hennes underordnade position, 
hade bekräftat och legitimerat en bestående underordning av henne. Genom att 
det bejakande tilltalet avslutar berättelsen, efter att hennes vilja erkänts och 
hennes tro bekräftats, kan hennes underordning tolkas som tillfällig. Och även 
om kvinnan är i underläge, gör det henne inte passiv. I berättelsen utmanas 
även synen på den underordnade som tyst och handlingsförlamad. Detta är en 
tolkning som bör brukas med försiktighet eftersom den också kan leda till 
legitimering av underordning. 

Men berättelsen ger inte ett större bidrag än så till den emancipatoriska 
utvecklingen av en berättelselinje om kvinnor. Kvinnan har röst, hon tar ett 
initiativ, hon rör sig i riktning mot mannen, men hon måste underkasta sig och 
relationen som upprättas är tillfällig. Dock tillräcklig för att förändra både Jesus 
och hennes och dotterns liv. Musa Dubes tolkning visar tydligt vad det kan 
innebära att generalisera en tolkning utan reflektion över tolkningens 
konsekvenser. Hon uppmärksammar vilket pris denna kvinna betalar för sin 
dotters skull, och att detta inte går att förklara bort eller förbise. Möjligen kan vi 
försöka förstå, men utan att acceptera priset. 

Lärjungarna är däremot tysta. Även om de är kallade till efterföljelse, så deltar 
de inte i denna berättelse annat än i dess början. De deltar inte och tar därmed 
heller inte fatt i möjligheten att lära och förändras. Den icke-androcentriska 
öppning som kan uppfattas i relation till Jesus och hans syn på kvinnan, 
påverkar inte deras syn, vilket visar sig öppet som en konflikt i nästa valda 
berättelse om kvinnan med balsamflaskan. 

4.6 Två olika tilltal 

Innan jag går vidare till nästa berättelse där en kvinna agerar, avser jag göra en 
fördjupande jämförelse mellan berättelsen om den unge rike mannen och den 
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kananeiska kvinnan. Skälet till detta är frågorna om kallelsemönstrets tilltal och 
svar möjligen inte är så entydigt som det antas vara enligt schablonen. Kan man 
möjligen hävda att det finns en annan kallelselinje, dold av en överbetoning av 
lärjungakallelsen? Jag menar att betoningen av lärjungakallelsen medför ett 
alltför förenklat sätt att tolka berättelsens väv. Det är förhastat eftersom ingen 
hänsyn har tagits till de avgörande slutkapitlen. Så här långt menar jag att det är 
möjligt att åtminstone se två mönster som har att göra med tolkning av kallelse. 
Ett som jag kallar ”Utmaning till uppbrott” och ett som jag kallar ”Oväntat 
stöd”. Jag väljer dock att avstå från att definiera någon av dem som manlig eller 
kvinnlig, även om det kan ligga nära till hands. Det är inte entydigt kvinnor som 
får det oväntade stödet, även om de är flest. Berättelsen om den romerske 
officeren är nästintill en parallell till den om den kananeiska kvinnan. Däremot 
är det endast män som avbrutits och uppmanats till efterföljelse så här långt i 
evangeliet.

De två berättelserna om den unge rike mannen och den kananeiska kvinnan 
menar jag har en strukturell likhet, som gör att det är meningsfullt och fruktbart 
att jämföra dem. För att bryta de två mönstren mot varandra kan man jämföra 
sekvensflödet i berättelserna.

A. Den kanaaneiska kvinnan:           
Möte        Begäran              Ovilja till dialog                Bildspråk             Besvarad begäran            Kvinnan går

   
B. Den rike unge mannen: 
Möte         Begäran                  Dialog                    Försvårad dialog                 Mannen går            Bildspråk

Figur 4.1  Flödesschema över berättelsernas händelseförlopp 

I det övre sekvensflödet om den kanaaneiska kvinnan, går mötet från tystnad 
till samtal och avslutas med ett under, varefter kvinnan går. I det nedre 
sekvensflödet om den rike unge mannen, visar på en motsatt riktning. Samtalet 
stannar upp och tystnar. Det önskade svaret uteblir och mannen går. Däremot 
övertas den unge rike mannens fråga av lärjungagruppen och denna fortsatta 
dialog utmynnar i ett löfte. Berättelsen om den kanaaneiska kvinnan har inte en 
motsvarande respons från lärjungagruppen. Den parallella läsningen visar en 
likartad struktur, en utmaningens struktur, men där förlopp och innehåll skiljer. 
Mötet börjar ganska lika. I båda fallen befinner sig Jesus i närheten av de 
områden där kvinnan respektive mannen bor och det är dessa personer som tar 
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initiativ till möte, inte Jesus. De kommer med var sin begäran. Frågorna är inte 
orimligt ställda, men de skiljer sig åt. Dessa skillnader ska fokuseras i en 
jämförelse.

Kvinnan och mannen ställer frågor av olika karaktär. Kvinnan tilltalar Jesus 
med ”Herre, Davids Son” medan mannen inleder med ”Mästare”. Detta 
signalerar helt olika förväntningar som hänger samman med vad de frågar efter. 
Båda frågorna handlar om hur de ska leva. Kvinnan ber om förbarmande. 
Hennes dotter plågas. Hennes bön i mötet med Jesus är föranlett av och 
begränsat till hennes konkreta livssituation. Hon har erfarenhet av det som inte 
är gott. Mannens fråga är principiellt och generellt formulerad: ”Vad gott ska 
jag göra för att få evigt liv?” Han vill få kunskap om det goda, men relaterar inte 
detta till konkret liv. Kvinnan har en begäran. Mannen ställer en allmän fråga. 

Dialogen går från tystnad till dialog i berättelsen om kvinnan, medan den går 
från dialog till tystnad i berättelsen om mannen. I det ena fallet finns hinder för 
samtal som övervinns. I det andra fallet uppstår hinder under samtalets gång. I 
första skedet av mötet mellan kvinnan och Jesus får hon inget svar. De enda 
skäl vi kan få genom texten är hennes etniska ursprung och vilken situation hon 
står i. Uppenbarligen tystar hans tystnad inte henne, eftersom lärjungarna ber 
Jesus att säga till henne att sluta ropa. Jesus markerar sitt avstånd genom att 
definiera sig som sänd till Israel, men inte till andra (jfr. Matteus 10:5). Kvinnan 
ger sig inte utan att få kontakt och faller ner framför Jesus. Hon intar en 
position av underordning under ”Herren, Davids son” och markerar beroende 
för att komma i dialog med Jesus.  

I berättelsens andra dialogskede öppnas dialogen mellan Jesus och kvinnan. Det 
är inget samtal på lika villkor. Kvinnan som fallit på knä formulerar sin begäran 
kortast möjligt: ”Herre, hjälp mig.” Här är första gången Jesus talar direkt till 
henne. Svaret är ett argument för samma hållning som tidigare. Kvinnan griper 
möjligheten till dialog och hon gör det genom att omtolka bildspråket Jesus valt 
och vidgar därmed talesättets räckvidd. Hennes tolkning möter respekt från 
Jesus. Han talar med henne och kommer henne till mötes. Det ska bli som hon 
vill. Däremot vet vi inget om lärjungarnas reaktion, förståelse eller intresse. 

I berättelsen om mannen är dialogen om inte självklar, så utan förhinder i 
inledningen. Däremot svarar Jesus redan från början ganska avmätt. Det 
förefaller som om han menar att frågan är fel ställd. Det finns bara en som är 
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god. Och så formulerar han om frågan till att gälla vad man ska göra för att ”gå 
in i livet”. Mannen nöjer sig inte med det allmänt hållna svar han får att han ska 
hålla buden. Han insisterar på en mer detaljerad instruktion, för att kunna se 
vad som fattas honom. Jesus ställer honom då inför ett, som mannen uppfattar 
omöjligt val. Mannen avbryter dialogen och går. Jesus vänder sig istället till 
lärjungarna och använder bilden om kamelen och nålsögat. Lärjungarna blir 
bestörta.

Vad är det som öppnar respektive stänger dialogerna? Man förstår under 
dialogens gång att mannen är en ung person som är kunnig i Torah och mycket 
rik. Det finns kulturella skäl som talar för ett samtal mellan mannen och Jesus. 
De är lika. De har samma kön, samma etniska tillhörighet och är mer 
jämbördiga i status. Den unge mannen är välbärgad och Jesus är en ansedd 
lärare. Ett samtal mellan Jesus och kvinnan har inga skäl att komma till stånd. 
Skillnaderna är stora och det dröjer innan dialogen med svårighet påbörjas. 
Båda dialogerna villkoras alltså av kulturella vanor och konventioner. I dialogen 
mellan kvinnan och Jesus bryts konventioner genom att dialogen uppstår. 
Kvinnan bryter igenom med sin angelägenhet och omtolkning. I dialogen 
mellan mannen och Jesus avbryts samtalet genom att den unge rike mannen 
inte antar utmaningen att tänka om. En utmaning som påbörjas redan i Jesus 
första försök att formulera om hans fråga. 

Ytterligare en likhet mellan berättelserna är att det finns moment av bildligt tal i 
båda. Vi ska inte gå in här på innebörden av de olika bildspråken, utan 
konstaterar skillnaden i funktion. I berättelsen om kvinnan är ordspråket om 
hundarna och smulorna centralt för hela omsvängningen av skeendet. 
Antoinette Wire, som också tolkat denna berättelse, betonar att helandet hör 
samman med dialogen kring ordspråket om hundar och smulor och kvinnans 
utvidgande tolkning av detta. Det finns en koppling mellan ord och förändring 
av livsvillkor.372 Genom ord och begrepp blir livsvillkoren tydliggjorda och 
möjliga att både tolka och omtolka. Genom ordspråket blir dialogen ömsesidig. 
Där gör kvinnan en oväntad tolkning för sin sak. En tolkning som väcker 
respekt. Här är det snarare hon som är lärare och mästare och inte 
underordnad, menar Wire.

I jämförelse med kvinnans berättelse uppstår i berättelsen om den unge mannen 
ett tomrum i samband med bildspråket. Han går innan han lyssnat till det sista 

372 Wire, Antoinette C. (2001) s. 149. 
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Jesus har att säga om kamelen och nålsögat. Om han nu inte råkar överhöra vad 
som sägs mellan Jesus och lärjungarna. I detta tomrum finns ingen tolkning 
presenterad i texten, förrän Jesus fyller i att för Gud är allt möjligt. I relation till 
mannen finns inte sambandet mellan ord och förändring av livsvillkor som 
Wire påtalar. Däremot är det möjligt att ett sådant samband finns för 
lärjungarna. De hör Jesus fortsätta tala. Även i relation till lärjungarnas 
bestörtning blir det tydligt att kvinnan går ett steg längre i tolkningen än vad 
lärjungarna vågar göra. Detta kan tolkas så, att hennes ord och tolkning blir ett 
uttryck för att hon, som Jesus säger, har stor tro. I jämförelsen framträder detta 
som en motbild till lärjungarnas lilla tro, som Jesus gång på gång konstaterar i 
evangeliet. Hon dristar sig att tolka. Det vågar inte de. 

I båda berättelserna är lärjungarna närvarande även om de inte omedelbart 
deltar i samtalen. Det innebär att de samtal vi lyssnar till inte förs i enrum utan i 
en större krets. Men lärjungarna utgör inte bara miljö och fyller en lyssnande 
funktion för berättelserna. Trots att de inte är i fokus är de viktiga för 
handlingen. I berättelsen om kvinnan är det lärjungarna som uppmanar Jesus att 
uppmärksamma kvinnan, trots att deras intention är att han ska avvisa henne. 
Men när dialogen sedan ändå blir av, försvinner lärjungarna som aktörer.

I berättelsen om den unge mannen förefaller de vara närvarande från början 
eftersom de just har agerat i den berättelse som föregår. De har på ett likartat 
sätt, precis som i fallet med den kananeiska kvinnan, försökt avvisa mödrar som 
för sina barn bett om Jesus välsignelse. Under samtalet mellan mannen och 
Jesus är lärjungarna lyssnare. Antagligen är de aktiva lyssnare eftersom deras 
upprördhet blir så stor när mannen går och de tar över hans fråga. I en 
förvirring som inrymmer tvivel, frågar de alla vem som alls kan räddas om inte 
den unge rike mannen kunde?

Jämförelsen mellan berättelserna visar på ännu en tystnad och ett tomrum. 
Denna gång är det tyst i kvinnans berättelse. Inga lärjungar kommenterar 
bekräftelsen av hennes tro. Ingen gör hennes fråga till sin. Inget eskatologiskt 
löfte ges i hennes berättelse. Inte heller reflekteras undret som förändrar hennes 
och dotterns liv. Och hon återvänder hem. Jag menar att i jämförelsen mellan 
lärjungarnas reaktioner i den ena och den andra berättelsen, kan vi läsa 
skillnader mellan utmaningarna. Kvinnans berättelse har inte fått påverka 
lärjungagemenskapen, men den unge mannens berättelse gör det. Det tydliggörs 
också en skillnad mellan Jesus och lärjungarnas förhållningssätt. Jesus låter sig 
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påverkas av hennes situation och i dialogen. Men mannens fråga och försök till 
samtal förändrar honom inte. Denna skillnad mellan lärjungarna och Jesus 
reaktion ligger som en bakgrund till berättelsen om kvinnan som smörjer Jesus 
huvud med balsam då han uttryckligen uppmanar lärjungarna att minnas 
kvinnan och vad hon gjorde.  

Jämförelsen understryker den unge mannens och den kanaaneiska kvinnans två 
vitt skilda positioner som villkorar inledning till ett samtal. Hennes 
underordnade och marginaliserade roll gör henne mycket olik Jesus. Det 
omvända förhållandet gäller den unge mannen. Förutsättningarna för 
kallelsemönstret ser olika ut, möjligen är det ett skäl till att mönstret tilltal och 
svar ser olika ut. Det förefaller som att den överordnade positionen utmanas till 
uppbrott eller till att tänka om, medan den underordnade positionen får ett 
oväntat stöd i sin rörelse mot förändring. Jag menar att det finns två saker som 
framträder i jämförelsen av berättelserna. Det ena är tydliggörandet av att 
kvinnans starka tro har med hennes ord och tolkning att göra. Det andra är att 
det uppstår en skillnad mellan lärjungarna och Jesus vad gäller deras syn på 
kvinnans roll i relation till Jesus uppdrag.  

4.7 En kvinna och en flaska dyrbar balsam 

Denna text väljer jag eftersom en kvinnas handling uppenbarar en 
meningsmotsättning. Däremot står inte hennes handling i fokus för 
diskussionen, som istället handlar om vad hon borde ha gjort. Berättelsen 
återger en konflikt mellan lärjungarna och en okänd kvinna vid en måltid i 
Simon den spetälskes hus. Konflikten handlar om huruvida hennes handling 
gentemot Jesus ska respekteras eller betraktas som slöseri. Både kvinnan och 
handlingen är ifrågasatta av lärjungarna. Jesus tolkning är avgörande i 
berättelsen och utmynnar i en uppmaning som sträcker sig ut mot läsaren.

Berättelsen har stor betydelse för kristen feministisk teologi som utgångspunkt 
för tolkningen av kvinnors ställning bland Jesus efterföljare.373 Jag har här valt 
Elaine Wainwrights tolkning av berättelsen, eftersom hon väljer att låta denna 
berättelse vara av vikt för tolkningen av den emancipativa berättelselinjen för 
kvinnor och hennes tolkning är representativ för feministisk tolkning av 
berättelsen.

373 Ett av de främsta exemplen är Schüssler Fiorenza. Elisabeth. (1983), In Memory of Her. En bok 
som är en klassiker i feministisk teologi. Berättelsen om kvinnan i Betania är utgångspunkt för hela 
boken.
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4.7.1 Text 

Medan Jesus befann sig i Betania hos Simon den spetälske kom en kvinna fram 
till honom med en flaska dyrbar balsam och hällde ut den över hans huvud, där 
han låg till bords. Då blev lärjungarna förargade och sade: ”Vilket slöseri! För 
det där hade man ju kunnat få mycket pengar att ge åt de fattiga.” Jesus märkte 
det och sade till dem: ”Varför gör ni kvinnan ledsen? Hon har gjort en god 
gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. När 
hon hällde denna balsam över min kropp förberedde hon min begravning. 
Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta 
vad hon gjorde och komma ihåg henne.” 

(Matteusevangeliet 26:6-13) 

4.7.2 En uttryck för kärlek eller symbol för tro 

Hela händelsen äger rum i Betania hos Simon den spetälske. Det sker i en 
middagsgemenskap och det sägs inget om var kvinnan kommer ifrån. Hon är 
helt enkelt där. Att de är hos en som är eller har varit spetälsk, innebär att 
platsen är betraktad som marginaliserad. En spetälsk var socialt sett inte en som 
betraktades kunna vara en god värd.374 D&A menar att i synoptisk jämförelse 
kan man säga att Lukas vidgar och utvecklar Markus berättelse, medan Matteus 
gör tvärtom och förkortar den. Han utesluter detaljer som att det rör sig om 
äkta balsam, och förkortar skeendet, hur kvinnan bryter upp flaskan. Matteus 
riktar också om grälet så att det blir en diskussion mellan Jesus och lärjungarna 
om kvinnan, snarare än en dispyt mellan kvinnan och lärjungarna om vem Jesus 
är. Det innebär att de ord, med vilka Jesus bryter in i diskussionen hos Markus: 
”Låt henne vara!”, ”Dem kan ni alltid göra gott mot när ni vill”, och ”Hon har 
gjort vad hon kunde”, faller bort hos Matteus. Lärjungarna diskuterar med Jesus 
om kvinnan hos Matteus.375

D&A placerar berättelsen som del i inledning till passionsberättelserna. Strax 
före denna berättelse betonas att passionsberättelserna har två huvudaktörer, 
den ena är Jesus och den andra är ett kollektiv som består av de judiska ledarna 
i Jerusalem. Här tonas lärjungarnas och andra efterföljares roll ner. Evangeliets 
syn på vad Jesus uppdrag är når sin kulmen och uttrycks vara att 
Människosonen ska utlämnas för att bli korsfäst. Denna deklaration sker 
samtidigt som ledarna beslutar att tillfångata Jesus för att döda honom.376 D&A 
uppfattar att berättelsen från Betania ger två reaktioner på hotet mot Jesus. Det 

374 D&A, Vol. III, s. 443. 
375 Angående detaljskillnader mellan Markus och Matteus, se D&A, Vol. III, s. 442.
376 D&A, Vol. III, s. 440. 
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ena är en kärlekshandling som kvinnan utför, och det andra är brist på 
förståelse, vilket är lärjungarnas reaktion.  

D&A menar att den handling kvinnan utför kan uppfattas på två sätt. Det kan 
uppfattas som ett smörjande av en kung eller präst, vilket betonar Jesus som en 
messiansk kung. Det kan också uppfattas som en kärlekshandling, vilket D&A 
menar är fallet här med hänvisning till vad som sägs om kärlekshandlingar i 
Matteus 25:31-46. De menar att texten handlar om en anonym kvinna vars 
vänliga handling oväntat blir ett förberedande av Messias begravning.377

Handlingen som kvinnan utför karaktäriseras av D&A som impulsiv. Hennes 
bakomliggande motiv är okänt och handlingen är extravagant, säger de. Det 
kommer fram en kvinna till Jesus och det enda vi får veta av Matteus om henne 
är vad hon gör. Handlingen kan uppfattas som en känslostark handling som 
hyllar Jesus. Nardusoljan är dyr och kvinnan kostar på Jesus denna.  Jesus ord 
förknippar handlingen med begravning. Lärjungarnas negativa reaktion gäller 
slöseriet med den dyrbara nardusoljan, inte handlingen som sådan. Deras 
reaktion kan ses som passande eftersom uppmärksamheten på de fattiga 
tidigare i t.ex. Matteus 25 betonats vara föredömlig.

Jesus är tyst under deras reaktion, men går emot lärjungarnas invändningar mot 
kvinnan. Orden Jesus säger kan översättas: Varför förorsakar ni kvinnan 
”trötthet, möda, arbete, besvär”? Hon har utfört en god handling gentemot 
mig. Jesus skapar därefter en spänning mellan hennes handling och deras 
föreslagna alternativ till handling. De fattiga finns alltid, men Jesus närvaro är 
begränsad. Därefter, säger D&A, tolkar Jesus kvinnans handling som profetisk 
och håller henne som föredöme för lärjungarna. Sedan vidgas perspektivet mot 
en okänd framtid. Uppmaningen att minnas uttalas av Jesus med markeringen 
”sannerligen”.378 Denna uppmaning vetter alltså framåt, därför är frågan om 
vad som ska minnas central.379 Kvinnan och hennes handling ska kommas ihåg 
överallt där evangeliet ges tillkänna. Med evangeliet menas berättelsen om Jesus 

377 D&A, Vol. III, s. 448. 
378 D&A, Vol. I, s. 487-90. Användandet av ”sannerligen” kan delas upp i tre grupper. Dels 
eskatologiska uttalanden som proklamerar eller förutsätter himmelrikets närhet eller tidens slut. Dels 
som betoning av närhet till himmelriket genom accepterande av Jesus som Messias. Dels som en 
betoning av Torah. I berättelsen som här analyseras, menar D&A att uttrycket används enligt den 
första kategorin. 
379 Uppmaningen att minnas förekommer hos Matteus och Markus endast här och inte i berättelsen 
om den sista måltiden. Hos Lukas är förhållandet det omvända. Där finns uppmaningen att minnas i 
berättelsen om den sista måltiden, men inte i berättelsen om kvinnan. Det gemensamma för 
evangelierna är sambandet mellan minne, måltid och passionsberättelsen. Däremot råder det ingen 
samstämmighet om sambandet mellan vad som ska minnas, platsen och vilka som var närvarande.  
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lidande och död, menar D&A. Till den berättelsen hör minnet av kvinnan och 
hennes handling.380

Elaine Wainwright menar till skillnad från D&A att kvinnans handling bör 
tolkas ha mer symbolisk och därmed budskapsbärande tyngd. Wainwright 
bygger på den utgångspunkt Elisabeth Schüssler Fiorenza valde i boken In 
Memory of Her. Berättelsen om kvinnan med balsamflaskan finns hos alla de fyra 
evangelisterna i något olika varianter. Schüssler Fiorenza pekar på skillnader 
mellan evangelierna i förståelsen av vem kvinnan är. Johannes identifierar 
henne som Maria i Betania, en trofast vän. Lukas byter perspektiv och menar 
att kvinnan är en synderska, som upprättas av Jesus. En annan skillnad är 
placeringen av berättelsen i evangeliernas helheter. Markus, Matteus och 
Johannes placerar berättelsen som början på passionsberättelserna, medan 
Lukas gör en längre och i evangeliet tidigare placerad berättelse, som följs av 
introduktionen av de kvinnor som följde honom. Johannes låter berättelsen 
koppla samman uppväckandet av Lasaros med passionsberättelsen och placerar 
den strax före intåget i Jerusalem. Hos Lukas och Johannes smörjs Jesu fötter, 
medan Matteus och Markus berättar om att kvinnan smörjer hans huvud. 
Schüssler Fiorenza påpekar den stora skillnaden mellan att smörja någons 
fötter, en vardaglig handling, och att smörja någons huvud, en starkt symboliskt 
laddad handling. Smörjandet av Jesus huvud är en uppenbar bild för ett 
profetiskt erkännande av honom, den smorde dvs. Messias.381

Platsen där händelsen utspelas är enligt Wainwright av symbolisk vikt. Det är en 
gemenskap hos en spetälsk dvs. bland de marginaliserade och utanförställda. 
Förhållningssättet till spetälska har tidigare i evangeliet lett till att Jesus tvingats 
ta avstånd från templet och dess gudstjänst. Wainwright menar att berättelsen 
har paralleller med intåget till Jerusalem, men berättar om en gemenskap som 
samlats i ett avståndstagande till templet. Symboliskt är det en gemenskap av 
dem som betraktades som syndare, dvs. dem som stod utanför en religiöst 
definierad gemenskap.382 Kvinnan som kommer till Jesus introduceras inte. 
Hon definieras inte som synderska och hon kommer inte och ber om något. 
Kvinnan är aktör och inget annat i berättelsen.383 Varken Markus eller Matteus 
berättelse karaktäriserar kvinnan som synderska. Däremot äger händelsen som 
sagt rum i Simon den spetälskes hus, en plats som kan tolkas som oren, syndig 

380 D&A, Vol. III, s. 446-448. 
381 Schüssler Fiorenza, Elisabeth. (1983) s. xiv. 
382 Wainwright, Elaine. (1991) s. 125. 
383 Wainwright, Elaine. (1991) s. 125f. 



195

och därmed marginaliserad.384 Detta innebär att samtliga närvarande ur ett visst 
perspektiv kan betraktas vara syndare. 

Elaine Wainwright använder både narrativ metod och redaktionskritisk metod, 
för att göra en feministisk läsning av berättelsen i Matteusevangeliet. 
Passionsberättelsen uppfattar hon som en narrativ helhet från kapitel 26 till 28. 
Berättelsestrukturen är innehållsmässigt likartad i början och slut. I 26:1-2 ger 
Jesus en instruktion till lärjungarna, därefter berättas det om de judiska ledarnas 
konspiration mot Jesus och sedan följer berättelsen om kvinnan med 
balsamflaskan. På samma sätt, i omvänd ordning, avslutas evangeliet i kapitel 28 
med att kvinnorna ser den tomma graven och den uppståndne Jesus, därefter 
berättas det om ledarnas planer för att misstänkliggöra uppståndelseberättelsen 
och avslutningsvis ges en instruktion till lärjungarna. Hela passionsdramat är 
därmed inte enbart berättat som en motsättning mellan de judiska ledarna och 
lärjungarna i relation till Jesus. Kvinnorna utgör en tredje grupp med ett eget 
förhållningssätt som bidrar till spänningarna i berättelsen.385

Kvinnans handling, som här inte är ett uttryckt önskemål eller bön, ser 
Wainwright som en vidareutveckling av kvinnornas tilltagande aktivitet i 
evangeliet. Kvinnorna går från passivitet och marginalisering till handling och 
deltagande i gemenskapen jämsides med män. Innebörden av denna kvinnas 
handling och Jesus bekräftelse av denna är därför väsentlig.386 Den 
symbolhandling som kvinnan utför kunde av den samtida läsaren eller lyssnaren 
till berättelsen ges flera olika innebörder. Det kunde vara en frids- eller 
välsignelsehandling i samband med en måltid. En association till en smörjning 
och välsignelse av en kung är inte omedelbar i relation till omgivningen som är 
Simons hus. I ett vidare sammanhang av evangeliets helhet är dock den 
tolkningen både möjlig och rimlig, menar Wainwright. I evangeliet har Jesus 
associerats som en kung som går in i Jerusalem. Han är en Davids son och 
kungaättling. Genom den fortsatta berättelsen om hans lidande förstärks 
tolkningen av Jesus som en kung, men ännu inte så här långt i berättelsen. Det 
innebär att handlingen inte är klar i sin betydelse när den utförs. Wainwright 
understryker också att det används andra språkliga uttryck för handlingen än de 
som är brukliga vid en smörjelse. Detta avslöjar ett androcentriskt perspektiv. 

384 Schüssler Fiorenza, Elisabeth. (1983) s. xiii. Schüssler Fiorenza betonar att berättelsen ofta lästs 
i ljuset av Lukas identifikation av kvinnan, vilket har lett till en tolkningsprocess där kvinnan alltmer 
framstått som en stor synderska som blir förlåten av Jesus. Denna identifikation finns inte i Matteus. 
Wainwright följer Fiorenzas tolkningslinje och ser inte samman Lukasperspektiv med Matteus. 
385 Wainwright, Elaine. (1991) s. 122f. 
386 Wainwright, Elaine. (1991) s. 126. 
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Kvinnan utför inte det som en man skulle ha ansetts göra med samma handling. 
När en kvinna smörjer en man är det ett uttryck för hennes kärlek, men om en 
man utför samma handling kan det uppfattas som en rituell handling för att 
erkänna en kung.387

Lärjungarnas svårighet att förstå det som händer kan handla om oförmågan att 
acceptera att en kvinna utför en handling som betraktas som förbehållen en 
man. De kan därför inte se något annat än ett slöseri och en missriktad 
handling. De tolkar situationen som en kärlekshandling, men de understryker 
det som Jesus betonat tidigare, att omsorgen ska riktas ”mot de små”. De 
missförstår också vilket skede av Jesus liv som står för dörren. Jesus tal om 
lidandet har de avvisat. De har fokuserat det sekundära snarare än det 
grundläggande. Kontrasten mellan kvinnans handling och lärjungarnas reaktion 
betonas enligt Wainwright av att Judas i nästa scen lämnar gemenskapen för att 
förråda Jesus.388

Jesus svar på lärjungarnas reaktion, för tillbaka blicken på kvinnans handling, 
som han benämner god. Jesus tolkning står i motsats till lärjungarnas tolkning 
av handlingen som slöseri. Jesus kan uppfattas göra tre tolkningar av hennes 
handling. För det första är det få handlingar riktade mot Jesus som kallas goda 
och kvinnans handling är den enda som tolkas av Jesus själv. För det andra 
klingar orden ”mot mig” som referens till kapitel 25, där Jesus talar om det som 
ni gör mot mina minsta bröder har ni gjort mot mig. För det tredje menar han 
att hon inte bara smörjt hans huvud, utan hans kropp, som förberedelse för 
hans begravning.389 I likhet med profeterna, tolkar inte kvinnan sin handling 
själv. Hon har ingen röst i berättelsen. Handlingen uppfattar Wainwright bryter 
de patriarkala strukturerna, men den androcentriska berättaren fråntar henne 
rösten genom att handlingen tolkas av Jesus manliga röst. Kvinnan riktar hela 
sin person och ger något oerhört dyrbart till honom utan att överväga andra 
hänsyn. Hon erkänner honom som den Smorde, Messias, inte i ord men i 
handling. Hon förbereder hans kropp för begravning, en uppgift för de 
närmaste eller lärjungarnas uppgift för sin lärare. Detta menar Wainwright 
osynliggörs i berättelsen, genom att berättaren låter Jesus göra tolkningen.390

387 Wainwright, Elaine. (1991) s. 129. 
388 Wainwright, Elaine. (1991) s. 130. 
389 I de två första punkterna står berättelsen i kontrast till berättelsen om den rike unge mannen, som 
inte vet vad gott han ska göra, och inte slösar eller ger bort det han har. Här framstår det återigen 
som att lärjungarna inte riktigt begripit Jesus.  
390 Wainwright, Elaine. (1991) s. 132-134. 
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Vers 13 om att hon ska kommas ihåg, tolkas av Wainwright genom en 
parallellisering av meningarna, där orden förkunna och berätta är 
tolkningsnycklar, då båda står i passiv futurum och innebörden är nära nog 
ömsesidigt utbytbar. Wainwright menar att detta är en uppmaning ut ur 
berättelsen till den kristna gemenskapen att komma ihåg kvinnan för att en 
fullödigt evangelium ska kunna berättas: 

Whenever the gospel is preached, the story of the woman’s action will be told in 
the whole world as remembrance of her. But also, the gospel will only be 
preached fully when the action of this woman is included in the retelling and in 
the community’s remembering.391

Att minnas handlar inte enbart om att erinra sig något, utan också att förstå och 
tro på det Jesus gjorde. Inte bara tro på brödunder och liknande, utan att svara 
på Johannes Döparens fråga: ”Är du den som skall komma, eller ska vi vänta på 
någon annan?”392 Svaret som Jesus ger är att blinda ser, lama går, spetälska blir 
rena, döva hör, döda uppstår och de fattiga hör evangeliet förkunnas för dem. 
Hos Matteus betyder att minnas att se, förstå och ta del i himmelrikets makt 
manifesterad i Jesus verksamhet. Himmelriket och att minnas hör ihop. 
Wainwright uppmärksammar ett ovanligt skifte i berättelsen. Det är inte Jesus 
handlingar som ska behållas i minnet, det är kvinnans. Och det är inte han som 
ska kommas ihåg, det är hon. Det handlar inte om att Gud ska minnas henne 
vid tidens slut, som några hävdat, utan det är i den konkreta mänskliga världen 
hon ska uppmärksammas och ihågkommas. Hennes handling ställs alltså jämte 
Jesus verksamhet, påpekar Wainwright. Hon utgör en stark förebild, och genom 
passionsberättelsen är det kvinnorna som framstår som de trogna efterföljarna, 
till skillnad från lärjungarna.393 Hon framstår som en stark symbol för kvinnors 
kraft, men denna styrka tonas ner av berättelsens androcentriska inbäddning, 
där hennes handling tolkas genom Jesus ord. Hennes handling utgör en mäktig 
kritik mot både lärjungarnas och de judiska ledarnas respons på Jesus. 

D&A uppfattar inte berättelsen som en viktig del i passionshistorien. De är på 
väg in i berättelsen om hur Jesus avslutar sitt uppdrag och avslutningen ser de 
som en maktkamp mellan Jesus och de judiska ledarna. I detta sammanhang 
uppfattas kvinnans handling som en självklar kärlekshandling, varken mer eller 

391 Wainwright, Elaine. (1991) s. 134. 
392 Matteus 11:3. 
393 Jeannine K. Brown har betonat att lärjungarna i Matteusevangeliet ständigt missförstår och ofta är 
oförmögna att förstå vad Jesus gör och säger i evangeliet. Någon utveckling av deras förståelse är 
knappast märkbar. Se Brown. Jeannine K. (2002). 
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mindre. Wainwright däremot ser en strukturell likhet i uppbyggnaden av 
passionshistorien och menar att både kvinnan och lärjungarna här introduceras 
i sina roller i passionsberättelsens hela skeende. Hon lägger symbolisk vikt vid 
händelsens lokalisering i ett marginaliserat sammanhang och en 
middagsgemenskap. Här väcker kvinnans handling reaktioner och betraktas 
som slöseri. Berättelsen blir därmed en väsentlig del i sammanhanget och spelar 
en större roll i helheten än hos D&A. Valet av struktur samspelar med teologisk 
tolkning av vad som är viktigt i evangelieberättelsen som helhet, såväl som 
delarna. Kanske den stora skillnaden mellan D&A och Elaine Wainwright kan 
uttryckas i detta att D&A ser en berättelsens höjdpunkt, vilken de menar är 
Jesus död och uppståndelse, medan Wainwright betonar berättelsens helhet.  

D&A identifierar i passionsberättelsen en kamp mellan Jesus och de judiska 
ledarna. Kvinnorna som egen identifikationsgrupp förbises. Genom detta 
uppmärksammas heller inte den berättelselinje om kvinnors ökade 
emancipation som Wainwright menar är möjlig att utläsa. Berättelsen tolkas av 
D&A med Jesus som Messias som avgörande schablon och tolkningsnyckel. 
Jesus uppdrag som Messias har sin kulmen i döden på korset och i 
uppståndelsen. Kvinnans handling är i sammanhanget en kärleksgärning. 
Konsekvensen av att berättelsen uppfattas vara en sidoberättelse är att kvinnans 
handling tolkas som impulsiv, extravagant och känslostark. Detta är en tolkning 
av kvinnan, med ett svagt stöd i texten, eftersom texten är tyst om skälet bakom 
hennes agerande och mycket lite sägs om kvinnans känslor. Snarare har dessa 
definitioner och adjektiv sitt ursprung i författarnas förståelse av texten och är 
exempel på att texten läses i ett androcentriskt perspektiv. 

Wainwright, som menar att berättelsen har en viktig funktion både i evangeliets 
och i passionsberättelsens helhet, fokuserar på kvinnans handling. Hon byter 
fokus från andra möjliga för att ta spjärn mot en androcentrisk tolkning. Hon 
menar att handlingen är en smörjelse av Messias, och därmed jämförbar med 
Petrus bekännelse av Jesus som Messias. Kvinnan yttrar inga ord, men utför en 
symbolhandling som bekännelse. Hon menar att handlingen, likt Petrus 
spontana och muntliga bekännelse, sker på eget initiativ. Handlingen rymmer en 
spontanitet, vilket i D&A:s tolkning uttrycks vara impulsiv, och det är en 
bekännelse utförd i handling. Jesus sätter ord på den och tolkar, varefter han 
uppmanar den kristna gemenskapen att komma ihåg kvinnan och det som skett. 
D&A och Wainwright skiljer sig åt i valet av hur de tolkar handlingen. Båda är 
alltså överens om att handlingen är oklar, men där D&A väljer att uppfatta 
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handlingen som en kärleksgärning, väljer och argumenterar Wainwright för en 
tolkning där kvinnans handling är jämbördig med Petrus bekännelse. Petrus 
bekänner en Messias med orden ”du är den levande Gudens son”. Här kopplar 
Jesus samman bekännelsehandlingen med sin förestående död. Smörjelsen är en 
bekännelsehandling av en Messias som lider och dör. Wainwright menar också 
att berättelsen har en viktig funktion i evangeliets berättelselinje om kvinnors 
ökade handlingsutrymme. D&A ser inte berättelsen som väsentlig i ett större 
sammanhang. Valet av teologiskt huvudmotiv för evangeliet, spelar stor roll för 
tolkningen, och har konsekvenser för tolkningen av mäns och kvinnors 
handlingsutrymme inte bara i evangeliet utan som berättelsens bidrag till 
tolkning av människosyn. 

Båda tolkningarna menar att kvinnan är ett föredöme. Men eftersom 
tolkningarna gör olika bedömning i hur central eller perifer roll berättelsen har i 
evangeliets sammanhang, framstår hon som föredömlig på olika sätt. D&A 
menar att kvinnan är föredömlig i att hon förstår det Jesus säger om sitt 
kommande lidande, medan lärjungarna framstår som oförstående. 
Uppmaningen att minnas, förknippar D&A med hennes förståelse av att tjäna 
den som skulle korsfästas och uppstå. Uppmaningen att kvinnan skall minnas 
uppmärksammas inte av D&A.

I Wainwrights läsning står kvinnan centralt placerad, och genom denna kvinna 
uppmärksammas också kvinnorna i den fortsatta historien om korset och 
graven. Wainwrights läsning är ett komplext drama mellan Jesus, de judiska 
ledarna, lärjungarna, kvinnan och även Judas. D&A låter dramat stå i en enkel 
motsättning mellan Jesus och de judiska ledarna. Lärjungarna och övriga 
framstår som statister i denna kamp. Detta har konsekvenser för tolkningen. 
Lärjungarnas angrepp på kvinnan förbises och därmed riskerar detta att 
normaliseras, trots Jesus motande kritik av deras reaktion. Tolkningen förbigår 
en väsentlig del av texten. Istället uppfattas endast kärleksdimensionen av 
hennes handling, vilket sett ur Wainwrights perspektiv är en trivialisering och 
profanisering.

Med det fokus Wainwright väljer, framträder dispyten mellan lärjungarna och 
Jesus som ett teologiskt problem, snarare än att lärjungarna uppfattas vara 
oförstående och oförskämda, vilket är den beskrivning D&A väljer. 
Lärjungarna kallar kvinnans handling för slöseri, medan Jesus tolkar den som 
meningsfull. Lärjungarna står inte utan skäl för sin värdering av handlingen. 
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Jesus har tidigare i evangeliet flera gånger betonat vikten av att ha omsorg om 
de fattiga. Sedd som kärlekshandling är den ett slöseri, sedd som symbolisk 
handling och bekännelse av Messias, är den inte det. I Wainwrights perspektiv 
blir kvinnan, förutom förödmjukad, också föremål för en dispyt mellan Jesus 
och lärjungarna, som lika mycket handlar om vad de inte vill förstå, nämligen 
det reella hotet mot Jesus liv och att detta ingår i omtolkningen av vem Messias 
är. I jämförelsen mellan de olika tolkningarna blir det tydligt hur sammanflätade 
teologi, textanalys och synen på kön är. Förflyttas det ena så påverkar det 
förståelsen av det andra. 

4.7.3 Analys utifrån kallelse och kön 

4.7.3.1 Kallelse

Kallelsemönstret tilltal och svar fungerar likt mönstret i berättelsen om den 
kanaaneiska kvinnan. Kvinnan tar ett initiativ, vilket kan uppfattas som ett 
ordlöst tilltal. Lärjungarnas reaktion blir ett förödmjukande tilltal till kvinnan. 
Jesus yttrar sig därefter riktad till lärjungarna med kritik och indirekt ges 
kvinnan ett stöd. Hon bekräftas ha gjort en god handling. Han ger därefter 
argument som stöder en annan tolkning av hennes handling och uppmanar 
därefter lärjungarna, men också läsarna, att komma ihåg kvinnan. 

I den fördjupade jämförelsen mellan berättelserna om den unge rike mannen 
och den kanaaneiska kvinnan tydliggjordes två mönster för tilltalet som 
relaterade till den position som den tilltalade har som över- eller underordnad. 
Den överordnade positionen utmanas till uppbrott eller till att tänka om, medan 
den underordnade positionen får ett oväntat stöd för förändring. Ytterligare två 
saker framträdde i jämförelsen av berättelserna. Det ena perspektivet var att 
kvinnans starka tro har med hennes ord och tolkning att göra. Det andra var att 
det uppstår en spänning mellan lärjungarna och Jesus vad gäller deras syn på 
kvinnornas roll i relation till Jesus uppdrag som Messias. Berättelsen om 
kvinnan och balsamflaskan låter sig tolkas av motsvarande mönster för tilltal. 
Jesus både utmanar lärjungarna som uppfattar sig stå i en överordnad position, 
och ger stöd åt kvinnan så att en förändring kan ske av tolkningen av hennes 
handling från slöseri till kärlek och bekännelse. Hennes tilltal genom handling 
kan jämföras med den kanaaneiska kvinnan vars tro bekräftades vara stark. 
Kvinnornas bekännelse föregår alltså Jesus tilltal i båda dessa berättelser. Därför 
behövs heller ingen uppmaning till efterföljelse. De följer redan. 
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Elaine Wainwright argumenterar för en uppfattning av kvinnans handling som 
bekännelsehandling, gentemot en begränsad och förminskande tolkning av 
handlingen som en impulsiv kärleksyttring. Handlingen menar hon är en 
symbolisk handling jämförbar med Petrus bekännelse. Bekännelsen indikerar att 
hon redan är i en rätt relation till Jesus. Därmed står hon i en position och har 
en inställning där hon inte ska eller behöver tänka om, utan får genom tilltalet 
istället bekräftelse och stöd.  

Lärjungarnas kritik mot kvinnans handlande får inte stöd i berättelsen av Jesus. 
Det kommenteras inte mycket av vare sig Wainwright eller D&A. Lärjungarnas 
handlande gentemot kvinnan har sitt ursprung i vad de tidigare har lärt sig vara 
gott och de söker här vara goda lärjungar, men blir motsagda. De har 
missförstått sitt uppdrag. I sin iver att rätt ha förstått vad som är gott, gör de 
kvinnan ledsen. De ser för snävt. De tolkar inte. De tar med sig schabloner från 
tidigare samtal och överför dem utan hänsyn till sammanhang. De kränker 
kvinnan och de tar sig rätten att tala om för henne vad hon har gjort. Men de 
tilltalas. Tilltalet är en tillrättavisning av Jesus. Det som tydliggörs av 
lärjungarnas missförstånd är att en handling som i ett sammanhang menas vara 
god, i nästa inte med nödvändighet behöver betraktas som det. Det som de lärt 
sig i en tidigare uppmaning av Jesus att dela tillgångarna med de fattiga, innebär 
inte att kvinnans val att bruka en ansenlig mängd nardusbalsam i den här 
situationen är ett slöseri. Berättelsen kan jämföras med den om den unge rike 
mannen, som uppmanas att sälja och ge till de fattiga, och där lärjungarna har 
fått löftet att de ska sitta på härlighetens tron och döma Israels stammar. Jesus 
poängterar att de varken har tagit hänsyn till kvinnan eller har sett att hennes 
handling riktade sig till honom. Jesus pekar på deras statiska tolkning och 
missuppfattning av vad det innebär att dela rätten att döma.  

Jesus bekräftar kvinnans handling som god. Detta nämns som en etisk aspekt 
av Wainwright. Hon noterar också att kvinnans handling är den enda 
handlingen riktad mot Jesus som kallas god, vilket kan ge argument för och 
förstärka synen på denna som en bekännelse. Jesus bekräftar flera gånger, ofta 
oväntat, någons tro som stor. Här är det hennes handling som är god, vilket 
åtminstone i förhållande till lärjungarna är oväntat. De tolkningar som Jesus gör 
av kvinnans handlande bär en etisk prägel. Den är god, orden ”mot mig” menar 
Wainwright associerar till de minsta bröderna. Dessutom talar han om 
handlingen som en förberedelse för begravning. Detta kan tolkas som ett 
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yttrande från en sårbar Jesus, som inte är på väg mot sin livs höjdpunkt, snarare 
mot ett oundvikligt nederlag.

Berättelsen avslutas i en uppmaning att minnas. Det är ironiskt att berättelsen 
om kvinnan med balsamflaskan att Matteus både har utelämnat kvinnans namn 
och att det är oklart hur hennes handling ska uppfattas, samtidigt som Jesus 
uttryckligt uppmanar lärjungar och läsare att minnas kvinnan och hennes 
handling. Det råder en spänning mellan uppmaningen i berättelsen och 
återberättandet av händelsen. Vilket som var kvinnans skäl bakom initiativet 
nämns inte. Var det en bekännelse? Var det en kärlekshandling? Denna 
oklarhet, som innebär tolkningsutrymme, menar jag är en poäng med 
berättelsen ur aspekten av kallelse och kön. Lärjungarnas handlande är ett 
missförstånd. Jesus uppdrag är inte det som står på spel. Men vad var det hon 
gjorde och varför ska vi minnas en kvinna utan namn? Det är det dilemma 
berättelsen lämnar läsaren med. Jag menar att detta skapar en uppmärksamhet 
på att kvinnor spelar en avgörande roll i den fortsatta berättelsen om 
händelserna kring korset och graven, där de inte är statister, utan i hög grad 
aktörer. Samtidigt har oklarheten inneburit att så många sociala och religiösa 
sammanhang så ofta behöver påminnas om kvinnor. Oklarheten har bevarats, 
snarare än minnet av uppmaningen. I den meningen är uppmaningen 
fortfarande aktuell. 

Det som sagts ovan om vad som uppfattas som kallelsens tilltal har 
konsekvenser för vem som i berättelsen uppfattas svara och på vilket sätt. Det 
är möjligt att läsa med ett dubbelt kallelsemönster. Om lärjungarna är de 
tilltalade, pekar berättelsen på att det finns en risk att man missförstår sin 
kallelse, om man inte vid varje tillfälle tar hänsyn till omständigheterna. Om 
kvinnan är den tilltalade, kan berättelsen få läsaren att se att kallelse också kan 
handla om bekräftelse, dvs. att ordningen tilltal – svar kan vara omvänd. Ett 
mänskligt initiativ får gudomligt sanktionerad bekräftelse. Om läsarna tilltalas, 
uppmanas de på tvärs emot evangeliets patriarkala och androcentriska drag, att 
uppmärksamma kvinnors betydelse. 

D&A tolkar kvinnans handling som en tjänande kärlekshandling vilket de 
uppfattar som ett svar på Jesus uppdrag. Denna tolkning stöder sig på en 
tidigare passage om vikten av kärlekshandlingar och tolkar textens tystnad om 
kvinnans avsikter. Dessutom menar D&A att det är orimligt att uppfatta 
handlingen som ett smörjande av en kung i relation till deras uppfattning om 
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textens strukturella placering i evangeliets sammanhang. De menar ju att 
berättelsen är sidoordnad, medan flera feministiska exegeter menar att den är 
central. Att betona tjänandet, innebär en förskjutning av fokus från innebörden 
i handlingen till inställningen hos den handlande. Kvinnan agerar passande i 
förhållande till Jesus, till skillnad från hans motståndare. D&A noterar också 
Jesus tolkning av hennes handling som profetisk, men betonar snarare Jesus 
medvetna inställning till vad som väntar, än att kärlekshandlingen är en del av 
ett omsorgsfylld närvaro som sträcker sig in i döden. 

Om man tar fasta på Jesus tolkning av kvinnans handling som en del i 
begravningsriten, så ryms det kärleksfulla. Det är också den enda tolkning som 
ges av texten, eftersom kvinnans avsikt är dold. I begravningssammanhanget 
blir också användandet av nardus mer rimligt och inte ett slöseri. Det gör också 
att berättelsen får ett tydligt samband med berättelsen om kvinnorna som går 
till graven och inte har med sig något dit. Smörjelsen är redan gjord. Det skulle 
innebära att den eventuella bekännelsehandlingen, jämförbar med Petrus, får en 
annan nyans. Orden som Petrus yttrar, ”du är Messias, den levande Gudens 
son”,394 ställs samman med en bekännelse som inleder berättandet om en 
Messias som går mot döden. Den som tar upp döden är dock inte kvinnan utan 
Jesus. En tolkning som likställer Petrus och kvinnans bekännelse och lyfter 
fram perspektivet av lidande och död, leder till en tolkning av Jesus uppdrag att 
vara Messias. Messias är den levande Gudens son, som kommer att gå in i 
lidandet och dö. Denna tolkning av Jesus uppdrag, menar jag dock inte kan 
uppfattas i termerna av Guds tilltal och människors svar. Det har andra och 
egna förutsättningar. 

4.7.3.2 Patriarkala kallelseschabloner 

Jag har uppmärksammat hur olika tolkningar uppfattar spänningar i berättelsen 
mellan olika grupper. D&A använder en enkel motsättning mellan Jesus och de 
judiska ledarna. Wainwright lyfter dels fram en spänningsfull likställdhet mellan 
kvinnan och Petrus, dels uppfattar hon att berättelsen är ett komplext drama 
mellan flera aktörer. Min utgångspunkt här är att med hjälp av existensmodus 
analysera de olika relationerna i berättelsen och jag börjar med kvinnan. 

Kvinnans närvaro i gemenskapen tas för given. Hon kommer inte in i huset, 
eller närmar sig utifrån, som den kanaaneiska kvinnan. Hon karaktäriseras inte i 
relation till de andra, som motsvarande berättelse i Lukas. Hon är där, vilket 
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kan tolkas på två sätt. Antingen är hon där utan att någon tar notis om henne, 
eller så kan hennes närvaro vara självklar som en jämbördig med de andra 
oavsett om hon uppfattas vara lärjunge eller inte. Hur vi uppfattar lärjungarnas 
kritik av kvinnan, beror på hur vi uppfattar hennes närvaro vara villkorad. Om 
hon är där utan någon särskild roll, kan kritiken mot henne uppfattas vara en 
reaktion på att hon alls är där och tar sig rätt att vara nära Jesus på det sätt hon 
gör. Är hon där som en efterföljare bland andra, kan deras kritik uppfattas som 
en strid mellan lärjungar. Stridigheter mellan lärjungarna är vanliga i 
berättelserna. Diskussionen kan då jämföras med lärjungarnas strid om 
hedersplatsen, där Jesus tillrättavisar dem med orden att den som vill vara stor 
bland er ska vara de andras tjänare.395 Jesus ord gör det möjligt och rimligt att 
uppfatta henne som en efterföljare bland andra. Spänningen skulle då stå mellan 
”de tolv” och andra efterföljare. 

Den handling kvinnan utför är autonom. Hon tar själv ett initiativ och riktar sig 
fysiskt till Jesus. Med dyrbar balsam smörjer hon hans huvud. För detta blir hon 
kritiserad av lärjungarna. De tar sig rätten att bedöma hennes handling och 
benämner den som slöseri. Kanske är det också en reaktion på hennes 
autonoma handling. Genom kritiken ställer de sig i en överordnad position i 
relationaliteten. Kvinnan svarar inte, men blir uppenbarligen ledsen. Hon är 
sårbar för deras kritik. I Matteusevangeliet talar inte lärjungarna till kvinnan, 
utan yttrar sig om henne. Detta kan tolkas som ytterligare överordning. I 
Markusevangeliet går lärjungarna på kvinnan och kritiserar henne. Tilltalet kan 
uppfattas vara ett uttryck för lärjungarnas rättighet att öppet kritisera. Att tala 
om kvinnan kan antingen uppfattas som att hon enbart är ett objekt att tala om, 
eller tolkas som ett sätt att tala bakom ryggen i någon slags försiktighet. 
Relationen mellan kvinnan och lärjungarna kan uppfattas som ett exempel på 
mer etablerade mäns kritik av en enskild kvinnas initiativ, vilket är en över- och 
underordningsrelation. Nyanserna i kritiken och hur den mottas av kvinnan är 
oklara och öppna för flera tolkningar. 

I betonandet av tjänandet underordnas kvinnan Jesus genom sitt eget initiativ. 
Därmed skulle hon vara ställd i en underordnad position i förhållande både till 
lärjungarna och Jesus, men i det senare fallet är det självvalt, i det förra fallet 
pålagt. Wainwright kallar kvinnans handlingen en bekännelse. Detta menar jag 
är ett uttryck för heteronomi, dvs. kvinnan uppfattar relationen till Jesus som 

394 Matt. 16:16. 
395 Matt. 20:20-28. 
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något som ligger bortom hennes kontroll och hon bejakar det. Det innebär att 
kvinnans underordning, som är självvald också är en underordning i 
heteronomi. Underordningen under lärjungarna är däremot en underordning i 
relationalitet. Underordningen i heteronomi bejakas i berättelsen, medan 
underordningen i relationalitet utmanas och kritiseras. I heteronomin finns båda 
aspekterna av kärleksfull omsorg och symbolhandlingen att smörja en kung. 
Båda som uttryck för makt eller kraft.

Uttrycket bekännelsehandling rymmer associationer till såväl omsorg som 
hyllning, och det ställer kvinnan i jämförbar och därmed kritiskt tolkande 
relation till Petrus. I bekännelsehandlingen finns ett bejakande av heteronomi. 
Jesus har sagt att han kommer att lida och dö. Om kvinnan hör till dem som 
följt honom så har hon sett och hört och hon tror honom. Hennes handling 
kan då uppfattas vara att i den situationen, som ligger bortom hennes kontroll, 
väljer hon att uttrycka något. Hon väljer att vara med, trots att hon inte vet vad 
det kommer att föra med sig. Det ligger bortom hennes makt att förutse hur 
Jesus ska ta emot det och tolka hennes handling. Denna underordning är av ett 
annat slag än den som påläggs henne av lärjungarna. Jag väljer att benämna 
hennes underordning i heteronomi som bekännelse, medan underordningen i 
relationalitet kan benämnas förtryck. 

Tre tolkningar har föreslagits för en förståelse av handlingen: Kärleksfull 
omsorg, beredelse för begravning och en symbolhandling för Messias. I 
förhållande till omsorg, kan vi säkert förstå och kanske hålla med om 
lärjungarnas upprördhet. Det är inte rimligt att slösa hur mycket som helst bara 
för att uttrycka kärlek. Sedd som en handling i relationalitet, dvs. en handling 
enbart av omsorg är lärjungarnas resonemang rimligt. Det är skillnad på slöseri 
och omsorg. Då blir å andra sidan Jesus reaktion orimligt stark och det öppnar 
för en uppfattning av honom som mycket självupptagen. Avvägningen blir 
svårare om det rör en älskad människas begravning, och om detta är 
perspektivet på hur Jesus såg sin situation, kan kvinnans handling kanske 
uppfattas vara rimlig. I dödens närhet är människor ofta beredda att göra allt 
för den de älskar för att mildra smärtan. Vi vet inte vad kvinnan avsåg. Hur 
mycket är hennes bekännelse och hur mycket är den tolkning som texten ger 
genom Jesus ord? Det vi har är Jesus tolkning och en text som väcker frågor.  

Jag har föreslagit att det rimliga är att se handlingen som en bekännelse. Vad får 
den kosta? Förmodligen är många beredda att ge väldigt mycket för det som de 
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menar verkligen är grundläggande i livet. Kvinnan bejakas i sin hängivenhet. 
Utöver detta ger Jesus en tolkning, som kan vara långt utöver vad hon anade. 
Jag tolkar hans uppmaning, att detta som händer ska kommas ihåg och 
reflekteras överallt där evangeliet förkunnas, som att han uppmanar till 
reflektion över liv och död, bekännelse och tro, och kanske också hur mycket 
det är värt. 

Meningsmotsättningen mellan Jesus och lärjungarna kan ses som en 
konfrontation mellan två parter som i relation till kvinnan båda är överordnade. 
Jesus väljer att stödja kvinnans rätt att agera som hon gjorde och få respekt för 
det. Det som sker är inte främst att Jesus överordnas lärjungarna i berättelsen. 
Det som framför allt sker är att Jesus ställer sig bredvid kvinnan. Han bekräftar 
och stöder hennes agerande. Detta kan ses som en bekräftelse av kvinnans 
heteronomi. Hon utför sin handling utan att kunna kontrollera dess 
konsekvenser. Genom Jesus lyfts kvinnan ur sin underordning i relation till 
lärjungarna. Det finns också en ömsesidighet i den över- och underordning som 
finns i heteronomin. Jesus kan inte sägas ta kvinnans handling för självklar och 
han utnyttjar inte hennes sårbarhet eller brist på kontroll över situationen. Jesus 
väljer inte i första hand att slå vakt om sin överordnade position, utan nyttjar 
den till att ge kvinnan stöd. Kvinnans underordning bekräftas inte, utan hennes 
handling och vad den uttrycker bejakas. Tillrättavisningen av lärjungarna 
behöver heller inte tolkas ha som poäng att Jesus överordnas och de 
underordnas honom. De tillrättavisas genom att de erbjuds en annan tolkning. 
Jesus tolkning har i berättelsen starkare auktoritet än lärjungarnas. Huruvida 
lärjungarna förstår tolkningen och tillrättavisningen säger texten inget om. 
Maktrelationerna utmanas alltså och det som bekräftas är inte kvinnans lydnad, 
utan hennes bekännelse och handling. 

4.7.3.3 Androcentriska kallelseschabloner 

För att analysera androcentriska föreställningar som normerar och benämner 
vad som är kön, inleder jag med att jämföra de olika evangelisternas användning 
av berättelsen. Ur genusperspektiv kan det synas som att Matteus är den som 
åsidosätter kvinnan mest. Dels nämner han inte hennes namn, dels vinklas 
dispyten i berättelsen så att det blir en diskussion om henne, snarare än att hon 
deltar i meningsutbytet. Detta med namngivning är inte en enkel fråga ur 
kvinnors perspektiv. Ofta har feministiska teologer valt att namnge de 
namnlösa kvinnorna. Det låter sig göras, och har en poäng här i syfte att lyfta 
fram kvinnans bekännelse i relation till Petrus. Men om vi tittar generellt på det 
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avskalade sätt på vilket Matteus berättar, så är det inte entydigt negativt för en 
genusmedveten tolkning. När namnet lämnas outsagt öppnas en möjlighet till 
en öppnare identifikation, som inte är begränsat till en enda person. Matteus val 
att utelämna namnen öppnar för en tolkning, som betonar ett generellt 
ihågkommande av kvinnor. Berättelsen om kvinnan med balsamflaskan får en 
mer generell betydelse i Johannesevangeliet, som berättar om Jesus vän Maria 
från Betania, Lukasevangeliet som definierar henne som synderska och Markus 
kvinna som lärjungarna ger sig på. Hon är varken nära vän, eller en ångerfull 
kvinna eller ett offer för männens åsikter. Hon kan vara alltihop och mer. 
Genom att vi inte vet, tvingas läsaren att anstränga sig att minnas mer. Läsaren 
kan uppmanas till en intratextuell tolkning av evangeliet av kvinnor likt den linje 
som Elaine Wainwright föreslår. Å andra sidan är det avskalade berättandet ett 
risktagande Matteus gör. Tystnaden i texten kan lika gärna resultera i ett 
förbiseende, eller en begränsad tolkning utan intratextuell reflektion över 
kvinnan och hennes handling, vilket också begränsar kvinnans betydelse, just så 
som jag menar är fallet i kommentaren av D&A. Särskilt gäller det deras 
tolkning av denna berättelse, men generellt gäller det ett förbiseende av 
kvinnornas roll i evangeliet över huvudtaget. 

Valet av perspektiv i tolkningen kan minska eller ge ökad tyngd åt kvinnans 
betydelse i sammanhanget. Men även i berättelsen är hennes handling ifrågasatt. 
I termer av närvaro, röst, rörelse och räckvidd kan vi konstatera att hennes 
närvaro inte är ifrågasatt. Hon är där, varken mer eller mindre. Hon är 
närvarande och hon agerar. Hon slösar. Man kan uppfatta texten så att av 
lärjungarna är kvinnans närvaro accepterad, men med begränsande villkor. 
Männen anser sig ha rätt att normera kvinnans handling. Slöseri är inte tillåtet. 
Männen tar sig rätt att kritisera henne. De tar sig också rätt att värdera hennes 
handling som felriktad. Kvinnan säger ingenting. Kanske väljer hon att vara 
tyst. Kanske blir hon tystad. Dessa aspekter av dispyten, avspeglar lärjungarnas 
androcentriska perspektiv. Jesus väljer inte samma synsätt. 

I synoptisk jämförelse blir kvinnan i Matteus berättelse föremål för diskussion 
och inte som hos Lukas ett föredöme, eller hos Markus en aktiv deltagare i 
konflikten. Lärjungarna riktar inte sin kritik till henne. Kritiken uttalas utan 
riktning. Möjligen sägs det ganska tyst, eftersom Jesus sägs lägga märke till deras 
kritik. Jesus säger inget om att hon har gjort vad hon har kunnat. Istället är hans 
första reaktion: ”Varför gör ni henne ledsen?” 396 Detta kan också översättas 

396 Bibelkommissionens översättning 2000. 
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”Varför förorsakar ni kvinnan trötthet, möda, arbete, besvär”? Det gör skillnad 
om Jesus uppfattas ta kvinnans parti, en maktpositionering, eller om han 
möjligen också ser på henne med andra ögon än lärjungarna, ett icke-
androcentriskt perspektiv. Det finns åtminstone en öppning för en sådan 
tolkning.

Jesus tar kvinnan i försvar och argumenterar för hennes sak. Det innebär att 
han tystar de män som kritiserat henne. Han kritiserar männen för att ställa till 
bekymmer för henne. De kunde inte glädjas med henne. De gav sig på henne. 
Det är en skarp tillrättavisning Jesus ger. Kvinnan har otvetydigt Jesus på sin 
sida, vilket inte den kanaaneiska kvinnan hade. Kvinnan har däremot ingen egen 
röst här, men hon får stöd av den man som har auktoritet. Vad innebär detta? 
Även om kvinnan får stöd, är hon fortfarande ställd under en mans auktoritet 
och bedömning. Hennes handling talar inte för sig själv. Hon talar inte för sig 
själv. Jesus står för tolkningen. Innebär detta att hans tolkning är ännu en 
androcentriskt normativt uttalande med gudomlig auktoritet? Återigen är det 
läsarens ansvar att tolka detta. Det innebär att läsarens egna livsförhållanden 
spelar roll i förståelsen av Jesus stöd. Endast om läsaren uppfattar och 
accepterar evangeliets anspråk att Jesus är Messias, samt uppfattar att detta 
uppdrag innebär något annat än manlig auktoritet och sträcker sig utöver 
denna, finns en öppning för en tolkning av Jesus stöd som icke-androcentrisk. 
Det är avgörande hur patriarkalt och androcentriskt präglad läsarens bild av 
Jesus är. 

D&A menar i sin kommentar att kvinnans handling är föredömlig genom att 
den görs i kärlek, inte minst sett i relation till de judiska ledarnas reaktion att 
vilja döda Jesus. Däremot förefaller D&A i likhet med lärjungarna mena att den 
är något överdriven i sin impulsivitet. Handlingen är dock utmanande och 
provokativ för lärjungarna. Men eftersom D&A väljer att se en ganska enkel 
motsättning mellan Jesus och de judiska ledarna, uppmärksammas inte den 
möjliga spänningen mellan kvinnan och lärjungarna som efterföljare. Detta får 
som konsekvens att lärjungarnas agerande mot kvinnan förefaller i D&A:s 
tolkning nästintill vara normalt, åtminstone begripligt, och deras kritik mot 
kvinnan i viss grad berättigad. Det innebär att kvinnans roll blir oklar. Att 
männen provoceras av hennes handling diskuteras som missförstånd inte som 
bristande tro, vilket annars är ett återkommande konstaterande från Jesus i 
evangeliets berättelser.  
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Den tjänande kärlekshandling som D&A talar om rör relationalitet utan 
koppling till heteronomi. Det autonoma initiativet tonas ner och förklaras vara 
impulsivt. Kvinnans agerande trivialiseras och förminskas. Definitionen att 
detta är en impulsiv handling menar jag inte är en självklar tolkning av kvinnans 
handling. Att bryta en dyrbar nardusbalsamflaska förefaller, menar jag inte vara 
en impulsiv handling, utan kan lika gärna vara ett beslut efter moget 
övervägande just eftersom den är dyrbar. Då framstår handlingen som ett 
oerhört starkt uttryck och inte särskilt vardaglig. D&A gör genom ett 
androcentriskt val av fokus på vad som är viktigt i berättelsen en 
marginalisering av kvinnan. Därmed förstärker deras tolkning en androcentrisk 
bild av kvinnan som förminskar det hon gör och berättelsen om henne får inget 
genomslag i tolkningen av evangeliets helhet. Å ena sidan visar det hur öppen 
texten är och i sig sårbar för tolkarens intention, å andra sidan gör deras 
tolkning av kvinnan Jesus uppmaning att komma ihåg henne obegriplig. D&A:s 
tolkning är ett tydligt exempel på Talvikki Mattilas iakttagelse, att tolkningen av 
evangeliet utifrån vissa valda höjdpunkter gör att vissa berättelsers bidrag till 
förståelsen av evangeliet marginaliseras och kvinnorna med dem. 

4.7.4 Öppningar 

Inte heller i den här berättelsen stämmer mönstret för tilltalet av kvinnan i 
relation till tilltalet av männen. Hon avbryts inte i sin handling. I stället avbryts 
lärjungarnas kritik av henne. Hon får oväntat stöd av Jesus. Den som redan 
följer beöver inte avbrytas och uppmanas att följa. Denna berättelse stämmer 
dock med det dubbla mönster för kallelse som iakttogs i jämförelsen mellan den 
unge rike mannen och den kanaaneiska kvinnan, där tilltalet antingen utmanar 
eller ger stöd beroende på den tilltalades position. Kvinnans relation till Jesus 
kan uppfattas som en vald underordning i heteronomi. Denna bejakas av Jesus 
och han tar emot hennes uttryckta kärlek. Samtidigt ger han henne stöd för sin 
handling när lärjungarna kritiserar henne, vilket gör att hennes position i 
relation till dem inte bekräftas som underordnad. Denna statusförstärkning av 
kvinnan kan nyttjas för en tolkning som jämställer kvinnan med lärjungarna. 
Elaine Wainwright gör en sådan, och jämställer kvinnans bekännelse med 
Petrus. Det tydligaste tilltalet är den uppmaning i berättelsen där Jesus säger till 
lärjungarna och läsaren att minnas kvinnan och det hon gjorde. Denna 
uppmaning vetter framåt. Den som tydligast förefaller vara kallad är läsaren. 
Svaren i berättelsen är inte heller tydliga och kan inte systematiseras på samma 
sätt som tilltalet. 
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Kvinnans handling kan antingen vara en bekännelsehandling eller en 
kärlekshandling. I läsningen av D&A:s tolkning blir det tydligt att nedtoningen 
av kvinnans insats har att göra med att de väljer ett annat fokus, nämligen 
motsättningen mellan Jesus och de judiska ledarna. Konsekvensen att kvinnans 
handling förminskas i betydelsen att den inte diskuteras som ett problem, trots 
att det genom deras tolkning uppstår en fråga i relation till texten om varför 
kvinnan ska kommas ihåg om hon inte är viktigare än så här. Man kan reflektera 
över om det är nödvändigt att hålla isär bekännelse och kärlek. Ur 
genusteoretiskt perspektiv kan det tolkas vara ett ofta förekommande 
särhållande av tanke och känsla. Jag menar att det inte är nödvändigt eftersom 
jag inte ser en motsättning mellan dem, såvida man inte har ett behov av att 
överordna den ena över den andra. D&A:s tolkning är genomgående 
androcentrisk till sin funktion. 

Även om över- och underordning bejakas i heteronomi, menar jag att över- och 
underordning i relationalitet utmanas i berättelsen. Kvinnan handlar och 
lärjungarna tar sig rätten att kritisera och negativt värdera. Jesus ställer sig på 
kvinnans sida och tillrättavisar lärjungarna, vilket bryter lärjungarnas rätt till 
överordning. Tillrättavisningen av lärjungarna, menar jag, fäster 
uppmärksamheten på att de inte ser vad hon gör. Det behöver inte vara en 
fråga om rätt och fel, utan en fråga om vad man ser och inte ser dvs. en 
utmaning av deras androcentriska och begränsade tolkning av hennes handling. 
Det är inte nödvändigtvis en patriarkal underordning av dem. Det är heller inte 
så att Jesus tolkning är icke-androcentrisk, men den kan tolkas vara det 
beroende på vilken bild man har av Jesus som Messias och Guds son. 

Med en tolkning av kvinnans handling som en bekännelse utgör berättelsen ett 
starkt argument för kvinnornas närvaro och deltagande i gemenskapen bland 
Jesus efterföljare. Kvinnan underordnas inte männen, utan får stöd. Med tanke 
på att det är denna och inte nattvardsberättelsen som vi uppmanas att minnas i 
Matteusevangeliet, borde kvinnan kanske ha nämnts vid namn även i detta 
evangelium. Utelämnandet av namnet menar jag döljer en jämlike till Petrus.

Denna berättelse är också möjlig att tolka utifrån ett dubbelt tilltalsmönster 
beroende på den tilltalades position. Den bejakar en underordning i 
heteronomi, men inte i relationalitet. Frågan som inte besvaras i texten, trots att 
kvinnan får ett starkt stöd, är om detta mönster av utmaning och stöd är 
könsbundet eller inte. Så här långt är det endast män som har fått ett 
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utmanande tilltal. Både män och kvinnor, flest kvinnor, har fått ett stöd. 
Betyder detta att det finns en ”manlig kallelse” och ”en kvinnlig”? Eller har 
mönstret enbart med position att göra? Jag menar att man måste läsa evangeliet 
som helhet för att få ett svar på denna fråga. Som enskild berättelse kan den 
tolkas ge stöd för att kallelse kan delas upp som en för män och en för kvinnor. 
En sådan tolkning riskerar, som vi kan lära av historien, att ge stöd för kvinnors 
underordning.

4.8 Maria och Maria, samt elva män 

I den följande textanalysen av det avslutande kapitlet i Matteusevangeliet som 
rör uppståndelsen och händelserna efter den, kommer tillvägagångssättet vara 
något annorlunda genom att den avslutande närläsningen kommer att göras 
utifrån de olika mönster av tilltal som identifierats i de tidigare analyserna, samt 
utifrån frågan om dessa olika tilltal kan anses vara bundna till kön. Ordningen i 
analysen är den samma, dvs. texten återges och därefter presenteras den dels 
genom standardkommentarens tolkning, dels genom två feministiska läsningar. 
Jag väljer här två tolkningar med olika utgångspunkt. Antoinette Wire, som 
strukturerar texten utifrån berättelsens kontext, och Elaine Wainwright, som 
analyserar textens teologiska tema.  Därefter följer närläsningen.  

4.8.1 Text 

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och 
den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty 
Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte 
sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. 
Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln 
sade till kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev 
korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han 
låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ’Han har uppstått från 
de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.’ Nu har 
jag sagt er detta.” De lämnade genast graven, och fyllda av bävan och glädje 
sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och 
hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men 
Jesus sade till dem: ”Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till 
Galileen. Där skall de få se mig.”  

Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för 
översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste, och 
sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sade till dem: ”Säg att hans 
lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om 
ståthållaren får höra detta skall vi tala med honom så att ni inte behöver oroa 
er.” Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann 
detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag. 
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De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt 
dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några 
tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all 
makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp 
dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla 
alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” 

(Matteusevangeliet 28:1-20) 

4.8.2 En seger för Guds folk eller en tolkning av ett martyrskap 

D&A strukturerar genom att hålla isär berättelserna vid graven och på berget. 
De ser den senare (Matteus 28:16-20) som en sammanfattning och avslutning 
av hela evangeliet. Istället hålls berättelsen om kvinnorna och vakterna samman, 
eftersom de har graven som gemensam plats, att de ser en ängel och att de är 
rädda. Både kvinnorna och vakterna går också från graven för att berätta om 
vad som hänt. Skillnaden mellan dem är att kvinnorna berättar sanningen för 
lärjungarna om vad som hänt, medan vakterna berättar en lögn om 
lärjungarna.397 D&A noterar några skillnader som gäller kvinnorna i jämförelse 
mellan Matteus och Markus berättelse. I Matteus berättelse är kvinnorna två, 
inte tre som hos Markus. De kommer inte heller med örter och kryddor. De har 
ingenting med sig. Kvinnorna funderar inte över hur stenen ska rullas bort. Vad 
kvinnorna faktiskt gör och är där för, menar D&A att berättelsen inte ger någon 
förklaring till. Ängeln är hos Matteus betonad som Guds budbärare och jämfört 
med Markus mer apokalyptisk. Uppmaningen att gå och tala med bröderna är 
hos Markus uttryckt: Gå och tala med hans lärjungar och Petrus. Men Matteus 
talar bara om lärjungarna som en grupp och särställer inte Petrus. Till skillnad 
från Markus berättelse tiger inte kvinnorna i rädsla hos Matteus, utan följer 
ängelns uppmaning. Mötet med Jesus finns inte återberättad hos Markus, inte 
heller berättelsen om vakterna.398

D&A menar att ingen förklaring ges till varför kvinnorna går för att se graven, 
och undrar om Matteus menar att Josef från Arimatea fullgjort alla riter kring 
begravningen, eller om alltför lång tid hade gått för att det skulle göras. D&A 
väljer att se detta som en sed, att gå och se graven som en sorgeritual. En sorg 
som i den här berättelsen vänder till glädje.399 Ängeln, som kvinnorna ser stiga 
ner från himlen i jordbävningen, är en segerns ängel. Och det budskap ängeln 
ger, är en variant av den tidiga bekännelsen av Jesus som korsfäst och 

397 D&A, Vol. III, s. 659. 
398 D&A, Vol. III, s. 660. 
399 D&A, Vol. III, s. 664. 
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uppstånden.400 Ängeln vänder sig till kvinnorna, inte soldaterna, trots att texten 
uttrycker att de också har reagerat med rädsla. Ängeln frågar kvinnorna vem de 
söker och ger sedan en tolkning av den tomma graven. Jesus har uppstått. 
Därefter uppmanas kvinnorna att se platsen där han låg. När de har sett 
uppmanas kvinnorna att berätta för bröderna att Jesus går före dem till 
Galileen, vilket är en upprepning av vad Jesus sagt i Getsemane.401 Forskare har 
reflekterat över varför Matteus i relation till Markus berättelse utelämnar Petrus 
namn, trots att Petrus har en särställning i evangeliet. Men även i 28:16-20 är 
Petrus en bland de andra, konstaterar D&A.402 Ängeln tar avsked och 
kvinnorna bävar i relation till ängelns närvaro som de erfarit och gläds över 
budskapet som getts dem, säger D&A. Efter mötet med ängeln, möter 
kvinnorna Jesus. De känner genast igen honom och hyllar honom. Inget tvivel 
omnämns, som i fallet när lärjungarna möter Jesus senare.

D&A menar att detta möte är en parallell till kvinnornas möte med ängeln. 
Detta menar D&A förstärker uppbyggnaden mot nästa berättelse som är 
evangeliets höjdpunkt. I diskussionen om berättelsens historiska autencitet 
menar D&A att kvinnorna är oväntade vittnen eftersom deras vittnesmål inte 
räknades, just därför är de ett tecken på en historisk bakgrund till den tomma 
graven.403 Kvinnorna blir i deras tolkning ett bevis på händelsens historiska 
verklighetsbakgrund, snarare än ett motiv värt att reflektera över för förståelsen 
av textens innehåll och budskap. 

D&A betraktar berättelserna i kapitel 28 som den nödvändiga avslutningen av 
evangeliet. Utan uppståndelsen är Jesus ord obekräftade och har ingen 
auktoritet. Den tomma graven är en symbol för segern över Jesu fiender som 
försökte ta makten från honom. Jordbävningen, en rörelse från himmel till jord, 
och uppståndelsen gör Jesus liv till en eskatologisk händelse. Skeendet med 
hans liv är en bild av världen i miniatyr. Först i 28:16-20 framstår denna 
symbolik klart, att Jesus är en illustration till sin egen undervisning, menar 
D&A.404 D&A uppfattar berättelsen om lärjungarna på berget som mycket 
komplett, nästan ett kompendium över Matteusevangeliets teologi. Inget 
överflödigt sägs, inget behöver läggas till, säger de. Meningen med 
uppståndelsen är dess universaliserande funktion, där Guds folk uppfattas gå 
utöver den etniska begränsningen. Makten placeras hos Jesus, uppdraget ges att 

400 Jfr 1 Kor. 15:3-5. 
401 Jfr Matteus 26:32. 
402 D&A, Vol. III, s. 667. 
403 D&A, Vol. III, s. 662. 
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döpa och att undervisa, inte bara bergspredikan utan allt Jesus sagt och gjort. 
Löftet om närvaro åtföljs inte av en uppstigning, utan han förblir med sitt folk. 
Berättelsen har ett öppet slut. Läsaren inbjuds att gå in i berättelsen. Jesus som 
ger bud om sträng lydnad är samtidigt den gudomliga närvaron full av nåd.405

Det som skiljer D&A:s tolkning från de feministiska tolkningarna är hur 
kapitlet delas upp. Redan tidigare har det konstaterats att uppdelning och fokus 
ofta har haft avgörande konsekvenser för uppfattningen om kön. (Jfr. 
berättelsen om kvinnan med nardusflaskan). En viktig fråga är om kapitlet som 
helhet hör ihop eller om det ska ses som tre separata berättelser. Antoinette 
Wire menar att berättelsen om avrättningen av Jesus, som ofta delas upp i 
separata delar utifrån död och uppståndelse, bör läsas som en helhet. Även de 
tre berättelserna om händelserna efter Jesus död bör hållas ihop. Ofta förbises 
soldaternas berättelse och deras rapportering till de judiska ledarna. Hennes 
argument är att alla tre perspektiven, kvinnornas, soldaternas och lärjungarnas, 
visar på olika förhållningssätt till Jesus martyrskap. Wire menar att berättelsen i 
kapitel 28 hör samman med det tidigare och som helhet handlar det om den 
fortsatta berättelsen om vad som hände efter avrättningen av Jesus. Wire 
strukturerar alltså berättelsen med hjälp av textens innehåll och inte med hjälp 
av ett teologiskt tema. Wire betonar också hur texten har inslag av ordpar som 
sammanför berättelsen om Jesus död med berättelsen om hans uppståndelse. 
Hon noterar tre större punkter: Jordbävningarna, bevakningen genom 
placeringen av soldater vid graven och Jesus som visar sig. Wire menar att 
berättelserna utgör en avgränsning främst gentemot två rykten. Det ena var att 
det fanns dolda budskap förmedlade från graven. Det andra, att orsaken till den 
tomma graven var att någon hade stulit Jesu kropp.406 Wire drar själv inga 
omedelbara slutsatser för feministisk teologisk tolkning, men hon öppnar för 
möjligheter att tolka texten mindre hindrande för kvinnor. Hon analyserar 
texten med avsikt att tydliggöra kvinnors berättande om situationer där de varit 
närvarande. Berättelser om död, och tolkande av meningen med vissa personers 
död, hör till det som kvinnor alltid talat om, säger Wire. Hennes feministiska 
bidrag är att tydliggöra kvinnors deltagande i berättandet.  

Elaine Wainwright har däremot ett feministteologiskt syfte med sin tolkning av 
texten. Till skillnad från D&A markerar Wainwright, liksom Wire tidigare, 
samhörigheten mellan berättelsen om korsfästelsen och om den tomma graven. 

404 D&A, Vol. III, s. 673. 
405 D&A, Vol. III, s. 687f. 
406 Wire, Antoinette C. (2002) s. 338-340. 
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Hon förespråkar också en samsyn mellan berättelsen om kvinnorna vid graven 
och männen på berget. Däremot inkluderar hon inte soldaternas roll i 
berättelsen. Sambandet mellan korset och graven är kvinnornas närvaro och att 
de är där och ser det som sker, till skillnad från de tolv. Kvinnorna är 
namngivna på båda platserna, vilket är ovanligt i evangeliet. Dessutom 
återkommer upprepat ordet för ”att stå som betraktare och se”. Ordet 
förekommer hos Matteus endast i dessa berättelser och utgör skäl till varför 
kvinnorna kommit till respektive plats.407 Kvinnorna har så här långt i 
berättelsen följt Jesus och tjänat honom. Wainright understryker att detta har de 
gjort både konkret i handling och i en överförd bemärkelse som deltagande i 
gemenskapen kring honom.408 I dessa berättelser kring korset och graven 
innebär ”att se”, att vara vittne och en trogen efterföljare. Det kvinnorna ser är 
huvudinnehållet i hela passionsberättelsen, det som skulle uppmärksammas 
enligt Jesus uppmaning efter att ha blivit smord av kvinnan med balsamflaskan.  

Jordbävningen vid korset och vid uppståndelsen, tillsammans med andra 
eskatologiska drag t.ex. döda som visar sig, pekar mot att en ny tid bryter in, 
säger Wainwright. Detta understryks av att ängeln stiger ner från himlen i 
samband med en jordbävning. I andra apokalyptiska texter symboliserar ängeln 
ofta enbart gudomlig närvaro, hos Matteus är budbärarrollen tydlig. Ängeln 
kommer som en Guds budbärare, precis som i berättelsen om Josef. 
Wainwright menar att Josefsberättelsen är en patriarkal förståelse av någon som 
anförtros deltagande i Jesus uppdrag. Här är det istället två kvinnor, Maria från 
Magdala och den andra Maria, som möter ängeln. Dessa kvinnor anförtros 
deltagande i Jesus uppdrag. Det första i uppdraget, säger Wainright, är att se 
uppståndelsens tecken. Det andra är att ge tillkänna uppståndelsen för 
lärjungarna. Uppståndelsen är ängelns tolkning av den tomma graven. Det 
gudomliga budskapet och uppdraget ges, tvärtemot i patriarkal struktur, till 
kvinnorna och inte till män. Wainright kallar detta en omkastning av förväntade 
karaktärsroller.

Fler omkastningar sker. Vakterna som vakar över den döde, blir själva som de 
vore döda. Budskapet till kvinnorna som söker den döde, är att han är 
uppstånden. Dessa omkastningar är tecken på en ny tid och som trogna 
efterföljare ser kvinnorna och förstår att tolka dessa tecken. Kvinnornas 
respons på uppdraget är dubbelt. De reagerar med rädsla inför ängeln, den 

407 Wainwright, Elaine. (1991) s. 138. 
408 Wainwright, Elaine. (1991) s. 141. 
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gudomliga närvaron. Men rädslan åtföljs också av glädje som övergår rädslan. 
En glädje som Wainright menar kommer ur att de ser och förstår den nya 
tidens tecken. I denna blandning av rädsla och glädje fullföljer de sitt uppdrag 
att gå med budskapet om uppståndelsen.409 På vägen för att möta lärjungarna 
och fullgöra sitt uppdrag, kommer Jesus och möter kvinnorna. Här förstärks 
deras uppdrag. Kvinnorna hyllar honom, vilket också lärjungarna senare gör 
även om några tvivlar. Skillnaden mellan kvinnorna och männens 
förhållningssätt markeras igen. Wainright menar att detta är ett uttryck för 
evangeliets androcentriska perspektiv som håller isär mäns och kvinnors 
uppdrag och där mäns uppdrag värderas högre. Kvinnorna får uppdraget att gå 
till bröderna, medan de elva bröderna får i uppdrag att gå ut i hela världen. En 
sådan tolkning gör lärjungarna till de mest betydelsefulla aktörerna för 
kontinuiteten i Jesus uppdrag, trots deras bristande trohet under Jesu 
verksamhet, framförallt i passionsberättelsen där de refereras till som 
frånvarande fram till och med denna berättelse där de möter Jesus, så som 
kvinnorna hade sagt dem.410

Wainwright uppfattar det sista kapitlet som ett uttryck för kvinnligt och manligt 
meningsskapande av den korsfästes uppståndelse.411 Det är tre olika exempel på 
skapad mening. Kvinnornas, soldaternas och lärjungarnas. Soldaternas 
berättelse avviker från de två berättelser som omger den och Wainwright går 
inte in på den i sin analys. Wainwright utgår från synen på Jesus som den 
korsfäste och uppståndne, men det är tolkningen av Jesus som den uppståndne 
som dominerar de två berättelserna och håller samman kvinnornas berättelse 
med lärjungarnas. Alla andra titlar än den korsfäste och uppståndne har nu 
fallit. Han är den som har makt över himmel och jord, vilket i kvinnornas 
berättelse gestaltas av seismisk kraft. Wainwright menar att denna makt vittnar 
om Guds handlande kraft snarare än Jesus identitet.412 Samtidigt finns skäl att 
hålla samman berättelserna. Genom sammanhållandet skapas förutsättningar 
för en tolkning av en spänning mellan berättelserna, som rör platsen. 
Kvinnorna möter Jesus vid den öppna graven som ligger utanför staden 
Jerusalem, maktens centrum, vilket är en marginaliserad plats. Lärjungarna 
möter Jesus i Galileen, som också är utanför maktens centrum, men på ett berg 
en bild för gudomlig auktoritet. Det är en central plats. 

409 Wainwright, Elaine. (1991) s. 144f. 
410 Wainwright, Elaine. (1991) s. 146. 
411 Wainwright, Elaine. (1998) s. 112. 
412 Wainwright, Elaine. (1998) s. 114. 
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Kvinnornas berättelse är utmanande för judiska kristna, menar Wainwright. 
Hon förespråkar att avslutningen i Matteus 28:16-20 ska ses som en senare 
berättelse som läggs till Markus berättelse i syfte att tona ner det stöd som 
kvinnor skulle få för ett uppdrag tillsammans med bröderna, om evangeliet 
skulle sluta med att de sänds till bröderna. Det blir för mycket och övergår det 
som passar som avslutning på historien, sett ur ett androcentriskt perspektiv. 

Matteus berättar om ännu ett möte med den uppståndne Jesus, på berget i 
Galileen. Wainwright menar att här finns en intressant spricka i berättelsen. 
Ängeln och Jesus hänvisar till området Galileen, där lärjungarna som skingrades 
under hans död, skulle återförenas med honom. Galileen är en perifer plats. 
Men lärjungarna går inte till Galileen som område, utan till ett berg i Galileen 
trots att den specificeringen inte finns i uppmaningen till bröderna. Ett berg är 
inte en perifer plats utan en auktoritetens plats. Det är som om den 
markeringen av auktoritet ändå inte räcker för berättelsen, utan dessutom 
förstärker berättaren denna genom att Jesus säger: ”Åt mig har getts all 
makt…” Detta menar Wainwright måste ha väckt reaktioner, eftersom den gör 
anspråk på religiös makt förlagd till den matteiska gruppen. Hon tolkar alltså 
berättelsen utifrån hur den kan ha uppfattas i av de första kristna 
församlingarna. Berättelsen på berget gör anspråk på status åt en viss grupp.413

Wainwright iakttar alltså en spänning mellan kvinnornas uppdrag och vart 
männen faktiskt sedan går. Det uppdrag kvinnorna får är att gå till bröderna 
och när de börjar gå längs vägen till bröderna och Galiléen enligt ängelns ord 
möter de Jesus längs den vägen. Han bekräftar uppdraget och de fortsätter gå. 
Att läsa samman detta med lärjungarnas möte med Jesus, gör att det uppstår ett 
gap i berättelsen. I den första berättelsen uppfattas den uppståndne Jesus vara 
den, som skickar iväg från fasta platser, från fasta makt- och auktoritetscentra. I 
den andra befäster den uppståndne Jesus makt och förlägger makt och 
auktoritet till en viss grupp.414 Tyvärr, menar Wainwright, används ofta den 
senare berättelsen till att tysta det som Matteus berättar om uppdraget att gå 
den öppna vägen. Men, påpekar hon, Jesus närvaro är inte knuten till berget. 
Det är inte en slags uppenbarad närvaro som uttrycks. Närvaron etableras redan 
i namnet Immanuel i Matteus 1:23 som betyder Gud med oss. Berättelsen 
understryker att Immanuel är den som sänder lärjungarna. Utsändningen görs i 
kraft av denna närvaro, inte på grund av berget som dess plats. Det innebär, 

413 Wainwright, Elaine. (1998) s. 114. 
414 Wainwright, Elaine. (1998) s. 115. 
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menar Wainwright, att Jesus i de båda berättelserna sänder ut både män och 
kvinnor. De går från graven, de går från mötet med Jesus, de går från berget. 
Närvaron finns både i denna vandring på nya vägar, när man går från sorgens 
gravar och när man går från maktens berg. Och undervisningen handlar om 
både gammalt och nytt.415

D&A väljer att betrakta berättelserna kring graven som en skild del från 
berättelsen på berget. I den första berättelsen väljs uppståndelsen som motiv. 
Kvinnornas närvaro förefaller i sammanhanget vara outgrundlig och utan 
förklaring.416 Uppståndelsen bekräftar Jesus och ger hans ord och handlingar 
auktoritet. En auktoritet som ges vidare vid berget, som är en plats som ger 
ytterligare förstärkning av denna auktoritet. Uppståndelsen tillsammans med 
utsändningen från berget menar D&A är en sammanfattning av hela teologin 
hos Matteus och är en nödvändig avslutning. I denna andra berättelse är det 
grundläggande motivet för tolkningen ett nytt Israel och en ny Moses. Detta 
sätter punkt för och avslutar evangeliets hela teologi. Det starka fokus som 
D&A lägger på Jesus uppståndelse, gör att kvinnorna marginaliseras, trots att de 
uppfattas vara de första vittnena. Deras uppgift är att berätta för lärjungarna, 
männen som får det stora uppdraget. Kvinnorna underordnas till att vara goda 
och trovärdiga medhjälpare. 

Wire gör en strukturering av texten som gör att den framstår som ett komplex 
mellan fler aktörer än hos D&A. Kvinnorna och soldaterna spelar större roll. 
Hennes strukturering i analysen av texten presenterar tre perspektiv på 
betydelsen av Jesus död. Kvinnornas, Jesus motståndares och lärjungarnas. 
Wires läsning begränsar sig till fältet mellan text och textens historiska 
sammanhang och hennes läsning förstärker tolkningen av kvinnornas roll i 
berättelsen. Genom att uppmärksamma rollväxlingarna i berättelsen öppnar 
hon för tolkningar som inte låser kvinnor i underordnade eller marginaliserade 
positioner.

Wainwright väljer att se samman kapitlets berättelser som en helhet. Hon ser 
samman berättelserna om korset och graven genom det gemensamma motivet i 
de berättelserna är kvinnornas närvaro, därmed uppfattar hon dem som centrala 
för tolkningen. På det viset är inte heller berättelserna uppdelade, men 
sammanvävda med varandra. Det gemensamma motivet för kvinnorna vid 

415 Wainwright, Elaine. (1998) s. 118. 
416 Denna fråga som rör skälen för kvinnornas närvaro, tjänar som utgångspunkt för två artiklar. Se 
Longstaff, Thomas R.W. (2001) s. 196-204 och Osiek, Carolyn. (2001) s. 205-220. 
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graven och männen på berget, är att de anförtros något att berätta och sänds 
iväg. Wainwright fokuserar alltså inte uppståndelsen som sådan, utan 
konsekvenserna av denna uppståndelse. Hon ser att evangeliet ger 
förutsättningar för en androcentrisk förståelse av mäns och kvinnors uppdrag 
som skilda. Men hon uppmärksammar också ett glapp mellan berättelsen om 
kvinnornas sändning och de elva männens, och menar att den sista berättelsen 
är ett tillägg som förstärker den androcentriska tolkningen av uppdragen som 
olika, vilket underordnar kvinnornas uppdrag under männens. Genom 
samsynen av hela kapitlet som en helhet och betoningen av berättelsen vid 
graven, ser hon inte kapitlet som en avslutning och sammanfattning av 
evangeliets teologi, utan som början på de kristnas liv i Guds närvaro. 

4.8.3 Genderiserad kallelse?

4.8.3.1 Strukturering av texten utifrån kön 

Strukturering av text har visat sig vara av vikt för uppmärksamheten på kön. 
Antoinette Wires argument att inte dela upp kapitel 28, utan uppfatta den som 
en helhet ger flera olika grupperingar av kön och hur dessa relaterar till en 
utgångspunkt att någon är död. Kvinnorna kommer sörjande, soldaterna lyder 
order och står på vakt, lärjungarna är ute ur bilden, och de judiska makthavarna 
finns i bakgrunden. I berättelsen finns alltså en tom grav och de enda som 
kommer dit frivilligt är två kvinnor. Berättelsen kan struktureras som en 
motsättning mellan de närvarande kvinnorna och de på olika sätt 
avståndstagande eller frånvarande männen. En enkel uppdelning mellan 
kvinnor och män ger ingen mening åt soldaternas närvaro och riskerar att 
förbise maktens intressen inte bara av att döda Jesus, men också behålla honom 
död. Berättelsen kan också struktureras som en motsättning mellan de trogna 
efterföljarna och de som bevakar den döde på order av religiösa makthavare. 
En sådan uppdelning av berättelsestrukturen ger ingen tolkning av lärjungarnas 
frånvaro och riskerar att betrakta kvinnor som mer trogna och att de står på de 
svagas sida oftare än män, vilka skulle vara mer intresserade av makt och 
försvaret av makt. Om berättelserna om kvinnorna, soldaterna och lärjungarna 
på berget uppfattas höra ihop eller vara separata är en grundläggande fråga som 
har konsekvenser för tolkningen av kön och av uppdraget i relation till kön. Jag 
väljer här att analysera berättelsen om kvinnorna vid graven och lärjungarna på 
berget som en helhet, och en berättelse i direkt samband med Jesus på korset 
och hans död, eftersom jag finner Wainwrights argument övertygande. Jag 
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menar också att Wires poäng att fånga hela bilden är viktig för tolkning av kön, 
makt, kallelse (mönstret tilltal – svar) och sändning (till vad någon kallas att gå). 

4.8.3.2 Kallelsemönster: utmaning och stöd 

Berättelsen kan analyseras med de två mönster för kallelsens tilltal som tidigare 
identifierats. De som befinner sig i en överordnad och stark position utmanas, 
medan de som befinner sig i en underordnad och utsatt position bejakas i sina 
initiativ och får stöd i ett gudomligt tilltal. Frågan som följde från analysen av 
berättelsen om kvinnan med balsamflaskan handlade om detta mönster var 
könsbundet. 

Med den sammantagna bilden av berättelserna tydliggörs ett flertal ombytta 
roller i berättelsen. Soldaterna som vaktar graven blir som döda, och den döde 
har uppstått. Kvinnorna som sörjer, avbryts och fylls av bävan och glädje. 
Lärjungarna som skingrats, samlas. Mönstren utmaning och oväntat stöd 
tydliggörs genom den av Wire föreslagna struktureringen. Kvinnorna avbryts i 
sorgen. Männen, bröderna, får oväntat stöd genom kvinnornas berättelse. 
Kvinnornas uppdrag som de först får av ängeln förstärks och bekräftas av 
Jesus. Männens uppdrag att gå till Galileen, förstärks, bekräftas och vidgas av 
Jesus på berget. 

Det första som kan iakttas är att det sker en omkastning av mönstren utmaning 
och stöd i förhållande till kön, vilket gör att sambandet tilltal och kön luckras 
upp som kategori för mönstret. Den över- respektive underordnade positionen 
är grund för tilltalet. Kvinnorna har sett allt. I och med att de har följt Jesus 
genom lidandet, har de en position som lärjungarna inte har. De har sett 
avrättningen av Jesus. De har sett gravläggningen och de ser också vad som 
sker den första dagen efter sabbaten: Jordbävningen och ängelns nedstigning 
för att rulla undan stenen. I Matteus berättelse ser kvinnorna mer än i de andra 
evangelierna, när de kommer till den tomma graven. I och med detta har de 
sett, de har följt Jesus med blicken. De har följt och de avbryts i det som de 
håller på med. Här är ett första exempel på att kvinnor tilltalas och utmanas. De 
avbryts i det de håller på med. De avbryts i sorgearbetet och detta vänds i glädje 
och bävan. Likaväl som D&A menar att den sista berättelsen i Matteus 28:16-10 
kan betraktas som en sammanfattning av evangeliets budskap, vill jag hävda att 
berättelsen om kvinnorna nog så väl sammanfattar budskapet.  
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Det är en sammanfattning av vad kallelsens tilltal i en överordnad position är. 
Precis som Josef ser de en ängel, men det är mer än en dröm. Likt brödraparen 
på stranden avbryts de i det som de håller på med. De uppmanas att komma 
och se och de är två. Bröderna skulle komma att få se. Kvinnorna har sett. Till 
skillnad från den unge rike mannen har de gett allt. Nu kan de gå. Istället för att 
sörja sänds de med ett uppdrag. Kallelsen övergår för kvinnornas del 
omedelbart i en sändning. Berättelsen tolkad utifrån mönstret utmaning och 
stöd lösgörs här från könsmärkningen. Det sker i den här tolkningen en 
avgenderisering av utmaningens kallelsemönster. Maria och Maria sänds till 
bröderna för att tala om vad de sett, och samla dem så att de kan gå till 
Galileen. Bröderna får ett i allra högsta grad oväntat budskap till stöd genom 
kvinnorna.

Det som utgör grundläggande kategori för utmaningens tilltal och stödets tilltal 
förefaller vara vilken position en människa står. Kvinnorna har fått Jesus stöd 
och i ömsesidigt stöd av varandra stått vid hans sida. Deras position har blivit 
starkare. Lärjungarna som skingrats i sin ledares frånvaro och i berättelsen 
utsätts för förtal, deras position är utsatt. Men de får ett oväntat budskap och 
ett oväntat stöd från kvinnorna. I det ögonblick kvinnorna berättar för männen 
har båda grupperna erfarenhet av både stödets och utmaningens tilltal. 
Utmaningen för kvinnorna var att berätta. Enligt Markusevangeliet väljer de att 
inte berätta. Utmaningen för männen kan uppfattas vara att lyssna och lita till 
det som de fick höra. De måste ha lyssnat, eftersom de gick till berget i 
Galileen. Lärjungarnas vandring till berget förutsätter en dialog mellan männen 
och kvinnorna och att lärjungarna litat till kvinnornas berättelse.  

4.8.3.3 Vara kallad och få ett uppdrag 

I denna berättelse är både män och kvinnor kallade. Jag menar att det är möjligt 
att, i en tolkning som uppmärksammar de ombytta rollerna, säga att både män 
och kvinnor får erfarenhet av både utmaningens och stödets kallelsetilltal. 
Berättelsen stannar inte i tilltalet, utan deras svar får en fortsättning som 
innebär handling. Det får uppdrag. Om man läser berättelsen isolerad från 
evangeliets övriga sammanhang är det möjligt att uppfatta uppdragen som 
skilda åt. Denna uppdelning mellan könen görs då utifrån ett enkelt 
konstaterande att det rör sig om uppdrag med helt olika räckvidd. Här 
underordnas kvinnornas uppdrag under männens. Det är också möjligt att 
uppfatta uppdragen som ett och samma uppdrag där kvinnorna ger männen 
stöd. Männen är beroende av kvinnornas berättelse. De har inte sett den tomma 
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graven. Eftersom kvinnorna går med ett budskap till dem, kommer de till 
Galileen, möter Jesus och får sitt stora uppdrag. Kvinnornas uppdrag 
understödjer männens, vilket betonar kvinnors komplementära roll i 
förhållande till männen. Detta är en androcentrisk tolkning.

Båda dessa läsningar innebär en regenderiserande tolkning av de kallades 
uppgifter. Könsmärkningen finns kvar. Den första håller isär mäns och 
kvinnors uppdrag och öppnar för en risk att kvinnors uppdrag underordnas 
männens, dvs. den är en patriarkal regenderisering. Den andra rymmer en 
komplementär syn på uppdraget, där kvinnorna uppfattas vara understödjare, 
snarare än ha ett eget uppdrag, dvs. den är en androcentrisk regenderisering. 
För att gå vidare med tolkningen görs en närläsning med bakgrund i evangeliets 
helhet och berättelsens närmaste sammanhang. En samsyn av berättelserna från 
korset till graven och uppståndelsen gör att kvinnorna så långt man kan 
förvänta, har erfarenhet av samma kallelsetilltal som lärjungarna: Kom, följ och 
se! Utan en samsyn av berättelserna tappar man detta motiv.  

Ängeln skickar iväg kvinnorna till bröderna och när de är på väg kommer Jesus 
dem till mötes. De ser honom och han säger en gång till att de ska gå till 
bröderna och berätta, för att också bröderna ska få se honom. Kvinnorna har 
med den läsning av berättelserna jag väljer att göra samma kallelsetilltal som 
lärjungarna. Deras uppdrag som först ges av ängeln och sedan bekräftas av 
Jesus kan tolkas vara dubbelt auktoriserad. De ska gå till bröderna och berätta 
vad de har sett och säga åt dem att gå till Galileen för att möta Jesus. Soldaterna 
är de enda män som har bevittnat uppståndelsen. Lärjungarna har inte sett. De 
var inte där.

Uppenbarligen måste kvinnorna ha kommit fram, berättat och de måste också 
ha blivit trodda av lärjungarna. Texten är tyst om detta, men det logiska 
sammanhanget mellan berättelserna gör att det finns ett förutsättande av 
männens tillit till kvinnornas berättelse, vilket skiljer sig från lärjungarnas 
tidigare kritiska inställning till kvinnor, både den kananeiska kvinnan och 
kvinnan med balsamflaskan. Några av männen sägs tvivla i berättelsen, men 
inte på kvinnorna eftersom de trots allt gått dit. Tvivlet står i motsats till 
hyllandet och är, menar jag, ett uttryck för deras svar på tilltalet. Det finns plats 
för ambivalens. I likhet med de båda kvinnorna reagerar några av männen med 
att hylla Jesus. Några av männen tvivlar, men de reagerar inte som soldaterna, 
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som ”blev som döda” av vad de fick se. Lärjungarna reagerar olika, några hyllar 
Jesus, några tvivlar. Männen som generell grupp är inte enhetlig.

Det är oklart om kvinnorna följer med till berget. I texten sägs inget om att de 
skulle vara närvarande. En tolkning som håller isär kvinnor och män, kan göra 
en poäng av detta, liksom i berättelsen om när bröderna kallas på stranden. Det 
som sker på berget är att de elva lärjungarna först ser Jesus, därefter går Jesus 
fram till dem. Han deklarerar att all makt ligger hos honom och han ger ett 
uppdrag och ett löfte, som samtidigt är en deklaration av vem han är, och 
sänder ut de elva till alla folk.

Uppdragen som både män och kvinnor får i berättelserna är uttalade av Jesus. 
Kvinnornas är dessutom dubbelt förstärkt genom att de först får det av ängeln. 
Kvinnornas uppdrag är specifikt riktat till bröderna, men deras väg är öppen, 
säger Wainwright. Dvs. hur de tar sig till bröderna och var de finns är inte 
tydligt, men de är bekräftade och sända på samma sätt som lärjungar. I detta 
ligger en utmaning av kvinnorna att lämna sin roll som sörjande kvinnor, för att 
göra något nytt. Det är en utmaning i uppdraget också, att våga gå över 
könsgränsen för att vara två bland bröder och berättelsen ger med den läsning 
jag har gjort stöd för en uppfattning att män och kvinnor har erfarenhet av 
kallelsens båda tilltal som utmaning och stöd. Kvinnorna är de första som ser 
den tomma graven och de första som går med ängelns tolkning av Jesus som 
uppstånden. Det är ett stort uppdrag.  

Männens uppdrag är också stort. Det är universellt och har som logisk 
förutsättning en tillit till kvinnornas berättelse. Vägen går från maktens berg. 
Den som har all makt går med dem och de går med auktoritet men utan fast 
plats. Hur ska relationen mellan dessa elvas uppdrag och de två kvinnornas 
uppdrag tolkas? Är kvinnornas uppdrag jämställt med männens som lärjungar 
eller utför de ett begränsat uppdrag i underordnad tjänst för männen? Detta 
menar jag är en tolkningsfråga och besvaras inte direkt av texten. Frågan om 
mäns och kvinnors lika ställning och värde ställs här på sin spets och är en fråga 
för tolkning inte bara av den enskilda texten, utan av hela evangeliet. Jag menar 
att kvinnornas uppdrag och männens hör samman i berättelsen. Ett skäl är att 
den sista berättelsen förutsätter logiskt att kvinnorna fullgjort sitt uppdrag, 
eftersom bröderna annars inte hade gått iväg för att möta Jesus. Men 
berättelsen säger inget om könens inbördes relation.  
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Jag väljer att skilja mellan berättelserna på så sätt att kvinnornas uppdrag är 
situationsbundet och tydliggjort. De är specifikt namngivna, vilket är ovanligt. 
Ingen annan än de kunde berätta att de följt hela skeendet vid korset och sett 
uppståndelsen och den tomma graven. Kvinnorna sänds med ett unikt budskap. 
Det är också unikt och nytt att kvinnor får det tilltal och det uppdrag de får. 
Först efter uppståndelsen sker det hos Matteus. Däremot är berättelsen om 
männen på berget en mer generell berättelse. Männen är utbytbara. En läsare 
kan placera in sig själv i deras roll. Läsaren får ett utrymme i berättelsen genom 
att det fattas en tolfte lärjunge. Denna berättelse med bakgrund och 
förutsättning i männens lyssnande till kvinnorna, vilket endast logiskt kan 
utläsas av berättelsen inte i dess text, är menar jag en berättelse om 
”uppdraget”. Jag väljer att bejaka att de två kvinnorna, som sändes på uppdrag 
med ett budskap till bröderna, inte var med vid utsändningen av bröderna. Det 
gör jag eftersom jag menar att om Maria och Maria uppfattas vara med vid 
berget, riskerar det innebära en begränsning av synen på deras egna uppdrag, 
som ett eget separat och stort uppdrag i sig.  

Ändå menar jag att kvinnor kan uppfattas närvarande i berättelsen på berget. 
En sådan tolkning menar jag är möjlig att göra genom att återknyta till 
passionsberättelsens hela berättelsesammanhang och till berättelsen om kvinnan 
som smörjer Jesus med balsam. Hon och hennes handling ska kommas ihåg 
överallt i världen där evangeliet förkunnas, dvs. när alla folk döps och 
undervisas.  

Jag väljer både att se isär och se ihop berättelserna i det sista kapitlet. Uppdraget 
är ett och gemensamt, men ställt under olika villkor. Kvinnorna berättar, vilket 
både är en utmaning och en risk som de tar. Det är en risk eftersom det som de 
berättar är ett annat budskap än maktens rykte om gravstöld. Det är också en 
risk, eftersom de inte vet om männen kommer att lyssna eller ta dem på allvar. 
Lärjungarna har ofta kritiserat och avvisat kvinnors initiativ. Deras risktagande 
leder till att männen går iväg för att möta Jesus. Kanske följer kvinnorna med. 
Kanske går de iväg för att pusta ut efter de omtumlande dagarna i Jerusalem. 
Det får vi inte veta. Männen sänds ut till alla folk. Det är ett stort projekt med 
erövringsklang. Men är det verkligen större än kvinnornas risktagande? Går det 
alls att jämföra? Kvinnorna utmanas att gå över en av sina vanligaste 
begränsningar. Särskiljandet mellan män och kvinnor. I historien har ett uttryck 
ofta varit att samtal mellan män och kvinnor varit särskilt villkorade. Ibland 
setts som opassande. Männen utmanas att gå över en annan skarp gräns, den 
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etniskt religiösa. Vilket är störst och mest angeläget – kön eller etnicitet? Frågan 
är inte enkel att bevara, den kan ställas i relation till texten. Om man dessutom 
ser på uppdraget som sådant, så ges kvinnorna uppdraget att berätta, medan 
männen på berget får uppdraget att döpa och undervisa. Är det så stor skillnad 
på dessa uppdrag? Den skillnad man ibland gör mellan dem, menar jag snarare 
har att göra med vår tids syn på kunskap och dess förmedling. 

Berättelsen om kvinnornas sändning kan läsas som stöd för att kvinnors 
erfarenhet, röst, sätt att återberätta och mod att riskera avvisande behövs för att 
evangeliet alls ska omtalas. Dessa två kvinnor, Maria från Magdala och den 
andra Maria, som hade en berättelse som ingen annan kunde berätta valde att 
inte tiga. Men för att de inte ska underordnas männens uppdrag, väljer jag att se 
dem som en nödvändig del i ”Uppdraget”. För att de inte ska uppfattas som 
några underordnade tjänarinnor och nödvändiga budbärare till de mycket 
viktigare lärjungarna, väljer jag att inte se dem som marginaliserade åskådare på 
berget. Jag låter dem hellre träda ut ur berättelsen på samma sätt som den 
kanaaneiska kvinnan som blev bejakad och fullföljde sitt uppdrag utan att 
behöva stanna i en underordnad position.

Istället väljer jag att hämta stöd för kvinnors närvaro genom en samtolkning 
med berättelsen om kvinnan som slösade en förmögenhet på att smörja Jesus. 
Detta möttes av Jesus uppmaning: ”Sannerligen, överallt i världen där 
evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg 
henne.” Detta stöd är också en ständig påminnelse och utmaning till dem som 
bär ett uppdrag: Har jag nu kommit ihåg allt? Om vi kommer ihåg henne, så 
minns vi också hennes handling som var alldeles för mycket. Ett slöseri, tyckte 
lärjungarna. En god gärning är inte slöseri, hävdade Jesus. Vem avgör om det 
goda blir för mycket? Den som ger, den som tar emot eller den som står och 
ser på? Denna tolkning med hjälp av kvinnan med balsamflaskan, menar jag 
öppnar kallelseschabloner om tilltal, svar och uppdrag, så att en regenderiserad 
tolkning av kallelse kan undvikas, även i relation till Matteusevangeliet. Genom 
att uppmärksamma rollväxlingarna som sker, öppnas för en kallelsetolkning 
som dynamiskt kan växla mellan stöd och utmaning. Genom att inte spela ut 
kvinnornas uppdrag gentemot männens, ges en gemensam förutsättning för 
uppdraget som de sänds ut med både för vem som går med bud och på vilket 
sätt. Genom att låta uppmaningen från berättelsen om kvinnan med 
balsamflaskan tolka sändningen av bröderna ges också en generell uppmaning 
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om att komma ihåg kvinnan och hennes handling i det att man går ut i världen 
för att döpa och undervisa. 

Kapitel 5. Kallelse och kön 

Utgångspunkten för min studie av kallelse är frågan hur man kan undvika att 
kallelse främjar kvinnors underordning. Jag har sökt kritiskt belysa och bearbeta 
frågan om kallelse är ett livstolkande teologiskt ord som främjar kvinnors 
underordning. Jag menar att ordet inte med nödvändighet behöver främja 
kvinnors underordning. Men, för att det inte ska fungera på ett sådant sätt, är 
det väsentligt att reflektera över på vilket sätt man talar om kallelse, 
gudsuppfattning och människosyn. För att ge förutsättningar för en sådan 
diskussion har jag dels sökt klargöra kallelsebegreppets mångtydighet, dels 
analyserat tolkningar av berättelser i Matteusevangeliet utifrån begreppen 
kallelse och kön. I den diskussion som följer är avsikten att med utgångspunkt 
från detta bidra till konstruktionen av genusmedveten kallelseteologi. Jag menar 
att konstruktionen av en genusmedveten teologi är något som jag kan påbörja 
men inte slutföra. Kallelseteologi är inte en enskild persons argumentation och 
erfarenheter, utan bör menar jag, skapas i gemensamma och ömsesidiga samtal. 
I en mening är detta samtal en aldrig avslutad process annat än för stunden. 
Mitt bidrag är att ge argumenterade förutsättningar med hänsyn till 
genusteoretiska aspekter för sådana diskussioner. Jag vill presentera en möjlig 
plattform för samtal om kallelse, där hänsyn tas till studiens resultat om 
kallelsens mångtydighet, spänningar mellan kallelse och kön, sprickor i 
kallelseschabloner och öppningar i berättelser om kvinnors och mäns tro och 
liv.

5.1 Kallelsens livstolkande funktion 

Som grundmönster för kallelse ligger ett gudomligt tilltal och människans 
bejakande av detta tilltal. I bibelns berättelser är det flest, men inte enbart, män 
som får ett i någon mening gudomligt tilltal och bejakar uppdraget att bli 
profeter, ledare eller lärjungar. I Martin Luthers tolkning betonades tilltalet höra 
till vardagens liv. En erfarenhet av Guds tilltal hade inte som nödvändig och 
passande konsekvens att man skulle lämna sin vardag. Tvärtom, menade 
Luther, kunde man just där fylla sin kallelse att gagna sin medmänniska och 
bistå henne. I en dubbelt patriarkal samhällsordning; påvekyrka och 
furstendöme; kritiserar Luther kyrkans hierarkiska ordning, men accepterar 
samhällsordningen och riktar sin blick till den enskilda människans möjlighet att 
med stöd i kristen tro skapa ett drägligt liv i gemenskap med andra. Om detta 
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förhållningssätt att dela upp mänskligt liv i andligt och världsligt 
(tvåregementsläran) är en ontologisk teologi eller en pragmatisk strategi i 
konkret utformning av tro och liv kan diskuteras. Stark kritik har riktats mot 
den patriarkalt präglade tvåregementsläran, som av vissa anses vara en av de 
delar som kan lyftas ut från luthersk kallelselära. Jag menar att den kan ersättas 
med en annan tolkning av samhällsordningen.

En möjlig och rimlig slutsats menar jag är, att Luthers kallelsetanke inte är en 
lära i teologins hörn, om man talar i skriftkritiska termer, utan hör hemma 
mellan livserfarenhet och teologi och därmed också bibeltext. Kallelse är i den 
meningen mer än en teologisk lära. Det är en tolkning av livserfarenhet, där 
tilltal och svar sträcker sig utöver individens gränser. Detta mönster återfinns 
också i bibeltext och teologiska läror om Gud och människan. De två läror som 
omramar kallelse i luthersk tolkning är dels tvåregementsläran, som ger en 
tolkning av relationen mellan gudsuppfattning och människans sociala 
relationer och ansvar i dessa, dels läran om rättfärdiggörelse genom tro som 
genom läran om goda gärningar, som ger en tolkning relationen mellan Gud 
och människa.  

Som del i Luthers tolkning av kallelse hör hans upphöjande av moderskapet 
som kvinnans främsta kall. Många kvinnor var (och är) mödrar, och jag menar 
att Luther, genom att upphöja det vanliga till norm och spela ut kvinnors olika 
möjliga uppgifter mot varandra t.ex. klosterliv mot familjeliv, gör en 
androcentriskt präglad tolkning av hur liv ska levas. När denna tolkning av 
kallelsen övergår i en schablon, kommer mannens kallelse generellt förknippas 
med makt och kvinnans med moderskap. 

Under 1800-talet sker i Sverige en samhällsideologisk förändring, där en 
lutherskt tolkad kristendom inte längre är ensam aktör på en samhällsarena. De 
politiska ideologierna, där makten förflyttats från gudomlig makt till en i 
mänsklig gemenskap förankrad makt, ger en gradvis marginalisering av den 
tidigare samhällstolkningen. Detta tillsammans med väckelserörelsernas 
betoning av gudsuppenbarelsens plats i den enskilda människans inre, gör att 
kallelsebegreppet får en flertydig innebörd. Förflyttningen sker språkligt på en 
mer omedveten nivå, men också genom reflekterade teologiska omtolkningar.  
Det som händer med kallelsebegreppet kan sägas vara en omtolkning från att 
ha varit i huvudsak en schablon på en samhällsnivå som omfattar både män och 
kvinnor, till att uppfattas som en individuell schablon. Individualiseringen 
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tillsammans med en rådande uppmärksamhet i samhället på skillnader mellan 
manligt och kvinnligt gör att frågan och talet om manlig respektive kvinnlig 
kallelse aktualiseras på ett annat sätt än tidigare. Genusteoretiskt kan 
förändringen definieras som en omgenderisering. Det görs en omtolkande 
förändring av begreppet från att det huvudsakligen uppfattades som en 
patriarkal samhällstolkande schablon, till att alltmer användas för individuell 
livstolkning. Schablonen övergår till en i hög grad androcentrisk schablon, som 
har beskrivits i två varianter: företagsamhet och konstnärlighet. 

5.2 Mångtydighet och schabloner 

En utgångspunkt för min tolkning av kallelse är det som Carl-Henric Grenholm 
understryker, att kallelse inte kan uppfattas som en lära hos Luther, utan som en 
konsekvens av Luthers gudsuppfattning och människosyn, vilka har sin grund i 
hans tolkning av bibeltext. Ordet kallelse har i luthersk tradition präglats av 
andra läror, som överordnats kallelsetanken. Dessa läror har inte sällan varit 
tolkningar präglade av en statisk syn på människors över- och underordning. 
Denna statiska syn menar jag har sin grund i de omgivande samhällsordningar i 
vilka tolkningarna har gjorts, dvs. de är en kontextuell förutsättning för 
tolkningen. Utgångspunkten ger skäl för att använda skriftkritik som fruktbar 
teoretisk modell då den hänsyn till att både text, lära och liv behöver tolkas. Jag 
väljer i studien att uppfatta kallelse som en schablon, som sammanför 
tolkningar till mer eller mindre stereotypa betydelser, vilka kan överföras från 
sammanhang till sammanhang. Detta skapar å ena sidan en känsla av mening 
och kontinuitet, å andra sidan kan dessa schabloner uppfattas kvävande och 
statiska. I analysen av kallelse i främst relation till svenskt 1800-tal har jag 
identifierat både mångtydighet och mer tydliga schabloner. 

Tre olika aspekter av mångtydighet har diskuterats i avhandlingen: 
mångtydighet i språkbruk, teologi och kontextualisering. Den första 
mångtydigheten diskuterades i relation till webbundersökningen och är en
språkbrukets mångtydighet och oklarhet. Ordet kall/kallelse, som uppfattas användas 
relativt synonymt i vardagsspråket, brukas dels som metafor, dels som schablon. 
Det metaforiska språkbruket har, menar jag, ursprung i väckelserörelsens 
berättelseform, där berättelserna broderar ut kallelsens etymologiska ursprung i 
Guds röst och för över detta till det egna livssammanhanget. Schablonen är 
däremot en tolkning av bibeltextens gudsuppfattning och människosyn, samt 
relationen mellan dessa. Tolkningsvägen mellan text och läsare kan förenklat 
sägas vara längre än vad gäller metaforen. I avhandlingen har 
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kallelseschablonernas samband med könsdefinierande patriarkala och 
androcentriska schabloner diskuterats och i en skriftkritisk analys har deras 
genderisering problematiserats. Möjligheten att ifrågasätta kallelseschablonernas 
genderisering grundar sig på tanken om att tolkning är en aldrig avslutad 
process. Visserligen är en schablon ett resultat av en tolkning där text, lära och 
liv har vägts samman. Men detta resultat menar jag är tidsbundet och med 
begränsad förklaringskraft, eftersom kontexten alltid är föränderlig. En 
schablon som fungerar i en viss kontext, menar jag måste luckras upp i en 
förändrad kontext för att både form och innehåll ska kunna diskuteras och på 
nytt tolkas, för att först därefter gestaltas i ord och handling.

Den andra mångtydigheten handlar om teologisk mångtydighet. Denna har 
konstaterats ha ursprung i olika tolkningar och synsätt på människans 
Gudsrelation, vilket diskuterats i den teologiska bakgrundsteckningen till 
begreppet. Luthers utgångspunkt för sin teologi, läran om rättfärdiggörelse, har 
inte endast en teologisk tolkning utan flera. Förenklat kan dessa delas upp i två 
uppfattningar om Gudsrelationen uttryckt som rättfärdiggörelse genom tro. 
Den ena tolkningen uppfattar detta som en inre personlig omvälvning, medan 
den andra tolkningen betonar detta som en Guds förändring av mänsklighetens 
livsvillkor. Detta uttrycks ibland som frälsningens inre och yttre skeende. Olika 
tolkningar av rättfärdiggörelsen och därmed frälsningen bidrar till 
kallelsebegreppets mångtydighet. 

Den tredje mångtydigheten rör kontextuell mångtydighet. Denna har att göra med 
religionens individualisering. Här argumenterar jag för att kallelse under 1800-
talet genomgår en förskjutning från att vara ett samhällsideologiskt begrepp, till 
att vara ett begrepp som främst tolkar den enskilda individens liv. Jag har valt 
att markera en skillnad i avhandlingen mellan att tala om kallelse som ligger på 
en socialt kulturell nivå och att vara kallad som ligger på individnivån.  

I analysen har alltså två huvudsakliga genderiserade kallelseschabloner 
identifierats: samhällelig patriarkal kallelseschablon och en individuell androcentrisk 
kallelseschablon. Både patriarkala och androcentriska kallelseschabloner 
förkommer i olika varianter och utformningar. Gemensamt för patriarkala 
kallelseschabloner är att de betonar kallelsens tilltal i högre grad än svaret, och 
överordnar tilltalet i förhållande till svaret. Generellt är dessa schabloner 
strukturellt betonade och individen uppfattas representera en nivå t.ex. en 
organisation eller yrkesroll. Den patriarkala prägeln på denna hierarkiska 
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ordning underordnar kvinnor och deras lydnad förutsätts både i relation till 
Gud och till män. Gemensamt för androcentriska kallelseschabloner är att de 
betonar kallelsetilltalets svar. Generellt är dessa schabloner individuellt tolkade 
och enskilda exempel kan upphöjas som förebilder. Det allmänmänskliga 
perspektivet är beskrivet utifrån exempel på mäns kallelser, där en viss variation 
kan accepteras. Kvinnors svar på kallelsetilltalet normeras av och döljs, 
marginaliseras eller förbises därmed av den androcentriska normen. I 
schablonen ingår en förväntan på kvinnors komplementaritet och anpassning i 
förhållande till både den enskilda mannen och män i allmänhet. 
Komplementaritetskravet är i hög utsträckning det som låser schablonen och 
gör att den främjar kvinnors underordning.  

Lydnad och förväntan på kvinnors anpassning är de två mekanismer som håller 
samma och reproducerar könsschabloner med kallelseschabloner. Det finns inte 
utrymme för kvinnan som en fri och självständig aktör i relation till mannen i 
någon av dessa schabloner. Kallelseschablonerna främjar kvinnors 
underordning. Både Bremer och Boström, som lyfts fram som exempel på hur 
kvinnor sökt skapa utrymme för kvinnors självständiga kallelse nyttjar båda 
begränsade områden dvs. de skapar alternativ till patriarkala och androcentriska 
kallelseschabloner, men de förändrar inte kallelseschablonerna som sådana. 
Bremer vidgar moderskapsschablonen, medan Boström vidgar och avskärmar 
systerskapet, vilket i sin tid är emancipativa strategier, men med begränsad 
räckkvidd. Idag uppfattas deras tolkningar konservativa i förhållande till vad vi 
menar att kvinnors liv och uppgift kan vara. Kvar finns frågan om hur ett liv i 
tro skulle kunna gestaltas. Där mäns och kvinnors liv kan interagera likaväl som 
agera under samma villkor dvs. där kvinnors liv inte är underordnade. Genom 
att ta fasta på hur kvinnor gjorde för att använda kallelseschablonerna för att 
främja kvinnors liv går den skriftkritiska analysen vidare med att luckra upp 
schablonerna genom att relatera till bibeltext. 

5.3 Resultat ur textanalysen 

Matteusevangeliet uppfattas ofta som det som ger mest stöd för en patriarkalt 
ordnad och androcentriskt präglad kristendom. Jag menar därför att det är det 
evangelium som är mest lämpat att utgöra material för en analys som syftar till 
att luckra upp kallelseschabloner. Det är ett material som ger motstånd, men 
som också tydliggör en grund för den patriarkala och androcentriska 
normeringen i viss kristendomstolkning. Den fråga jag ställer till materialet är 
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hur entydigt det ger stöd för genderiserade kallelseschabloner, eller finns det 
öppningar för andra tolkningar av detta material?  

Jag har visat i analysen att texten utmanar patriarkala strukturer, genom att den 
skapar en spänning mellan jordiska fäder och den himmelske fader Jesus talar 
om. Därmed kan man säga att evangeliet inte fullt ut avvisar en patriarkalt 
präglad gudsuppfattning, men lösgör denna uppfattning från legitimeringen av 
patriarkala samhällsstrukturer. Samtidigt menar jag att texten är sårbar för 
androcentrisk tolkning. Det är framför allt bilden av himmelriket, bilden av 
Jesus och bilden av lärjungarna som uppmärksamt behöver diskuteras för att 
inte tolkningen ska förstärka genderiseringen av den text som är sprungen ur ett 
patriarkalt samhälle och präglad av androcentriska perspektiv.  

Jag menar att det är möjligt att tolka texten på ett mer positivt emanciperande 
sätt för kvinnor genom att läsa berättelserna med en medveten uppmärksamhet 
på mäns och kvinnors roll och uppgifter i evangeliet. Jag drar i analysen nytta av 
exegeterna Elaine Wainwrights och Talvikki Mattilas arbeten för en läsning med 
en sådan medvetenhet. Hos Wainwright tar jag fasta på hennes iakttagelse av en 
berättelselinje av kvinnors ökade rörelsefrihet och roll i evangeliet. Hos Mattila 
tar jag dels fasta på hennes fokus på Jesus budskap om himmelriket, dock med 
den skillnaden att jag inte menar att frågan om medborgarskap är så central som 
Mattila menar. Dels betonar jag hennes uppmärksamhet på hur avgörande det 
är för tolkningen av evangeliet vilka berättelser och avsnitt som uppfattas vara 
mer eller mindre väsentliga. Detta gäller inte minst kön. Eftersom tolkningen av 
Matteusevangeliet ofta har betonat talen, har detta marginaliserat berättelsernas 
betydelse. Detta har haft som konsekvens att kvinnors roll förbisetts, tonats ner 
och marginaliserats i förståelsen av evangeliet. 

I samspelet mellan teologiska teman och förhållandet mellan könen i tolkningen 
finns vissa öppningar för ett omgenderiserat kallelsebegrepp. I 
Matteusevangeliet kan himmelriket uppfattas som en maktstruktur som kan 
kallas patriarkalt hegemonisk. I en sådan tolkning är fadersbegreppet som 
himmelsk fader centralt för ledningen och Guds folk som tillhör riket som 
himmelrikets medborgare är till sin utgångspunkt ett urval av vissa män, under 
vilka övriga män och alla kvinnor är underordnade. Evangeliet brottas med 
förståelsen av himmelriket, fader och vem som kan räknas som tillhöriga. 
Strukturen och maktordningen ifrågasätts och omtolkas i relation till Jesus, som 
uppfattas vara den Messias folket har väntat på. Samtidigt är han inte alls som 
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förväntats i judisk tradition. I tolkningen av evangeliet kan man fokusera 
personen Jesus som Messias, så som görs i den standardkommentar (D&A) 
som använts i min analys. Man kan också välja himmelriket som övergripande 
tolkningsram, så som Talvikki Mattila väljer att göra. Fördelen med detta senare 
sätt är att maktrelationerna framträder tydligare i tolkningen eftersom inte Jesus 
uppfattas med självklarhet vara överordnad.  

Bilden av Jesus är i Mattilas tolkning en avgörande nyckel i kritik och 
ståndpunkter i maktkonflikterna rörande Guds rike och folk, i det av romare 
ockuperade landet. Ett exempel på skillnaden mellan D&A:s tolkning och 
Mattilas kan ses i en jämförelse av deras analyser av brödraparen på stranden. 
D&A ställer Jesus kallelse av lärjungarna i centrum och lyfter därmed fram en 
bild av Jesus som starkt färgar förståelsen av lärjungarna. Bilden av Jesus 
fungerar som androcentrisk schablon som normerar bilden av lärjungarna. I 
Mattilas tolkning lyfter hon inte fram personen Jesus, utan att han är den som 
kommer med ett budskap om himmelriket. Det är detta lärjungarna kallas till. 
Jesus kommer med en bild av himmelriket som utmanar patriarkala strukturer. 
Männen lämnar sina arbeten och en far. Mattila menar att varken bilden av 
himmelriket eller vad det innebär att följa Jesus som kommer med detta 
budskap är klart i berättelsen, utan väcker frågor som löper genom hela 
evangeliet. Läsaren får frågor med sig från texten. På vilket sätt ersätter 
himmelriket rådande patriarkala strukturer?  

Genom en icke-patriarkal gudsuppfattning, vilket det finns öppningar för i 
andra bibeltexter, är det möjligt för läsaren att göra en motläsning av evangeliet. 
I berättelsen om de första lärjungarnas kallelse finns inga kvinnor närvarande, 
vilket ställer en fråga om detta kallelsetilltal kan gälla kvinnor. Jag menar att allt 
inte sägs om kallelse i denna text. Denna fråga besvaras först senare i evangeliet. 
Om berättelsen uppfattas som den färdiga modellen för kallelse och 
efterföljelse, vilket D&A förespråkar, kommer texten att spela stor roll för 
förståelsen av vad kallelse är. Det menar jag ger förutsättningar för en snäv 
tolkning av kallelse. Texten är dock tyst om i hur tolkaren ska gå till väga i sin 
läsning. Negativt uttryckt, utifrån en position där man vill göra en tolkning där 
mäns och kvinnors liv och verksamhet ska vara lika villkorade, kan man säga att 
texten är oskyddad för patriarkal och androcentrisk tolkning. Positivt uttryckt 
kan vi säga att det också innebär att texten bär möjligheter för tolkningar av 
himmelriket och dem som är beredda att lyssna och följa, som inte med 
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nödvändighet är patriarkalt och androcentriskt styrda. Berättelsen är inte med 
nödvändighet kvinnofientlig, trots att den är stum vad gäller kvinnor. 

I samspelet mellan struktureringen av texten och förhållandet mellan könen 
finns också möjligheter. En läsning som fäster uppmärksamheten på 
kvinnornas roll i evangeliet, menar jag är ett viktigt redskap inte bara för den 
som är intresserad av att stärka bilden av kvinnor, utan för att få en rimlig och 
fullödig tolkning av evangeliet. Analysen har visat en skillnad mellan 
beskrivningen av kvinnor om berättelserna läses en och en eller om evangeliets 
berättelser om kvinnor läses som en sammanhängande linje där kvinnors 
utrymme successivt växer och stärks, så som Elaine Wainwright 
uppmärksammat. Att läsa varje berättelse för sig, ger en ur ett emancipativt 
perspektiv hämmande läsning, där ett antal underordnade kvinnor var för sig 
riskerar att bekräftas i sin underordnade position. Men i en sammantagen 
läsning lyfts en positiv utveckling fram, där kvinnor steg för steg närmar sig 
berättelsens centrum och där de betyder nog så mycket för berättelsen som 
männen.

Att läsa evangeliet som helhet har visat sig vara ett viktigt redskap för 
tolkningen, som skapar ett motstånd mot och alternativ till androcentrisk 
tolkning av respektive berättelse var för sig. En sådan läsning kan göras redan 
från början av evangeliet. Genealogin är visserligen en patriarkalt bestämd 
ordning men nämner ett antal kvinnor. De finns. Läser vi berättelserna bakom 
Matteus uppräkning finner vi exempel på handlingskraftiga mödrar låsta i olika 
patriarkalt villkorade situationer. Därefter möter vi Maria som visserligen är tyst 
i berättelsen, men vars graviditet är ett oundvikligt centrum och kallad helig. I 
kapitel 9 vävs två berättelser om kvinnor samman. Först kommer en 
synagogsföreståndare som ber för sin dotters liv. Samtidigt kommer en kvinna 
med blödningar och smyger sig försiktigt fram bakifrån och vågar nudda vid 
Jesus mantel. I Matteus text skapas en samtidighet: kvinnan botas och flickan 
väcks till liv. I kapitel 12 bekräftar Jesus att hans familj, inte bara är den 
biologiska utan: ”Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och 
syster och mor.” (Matt.12:49) Kretsen vidgas kring Jesus och omfattar män och 
kvinnor. I kapitel 14 berättas om Herodias som utövar sitt inflytande över 
dottern Salome så att det slutar med att profeten Johannes avrättas. Detta hos 
Matteus enda negativa kvinnoporträtt är en bild av en mor som utnyttjar sin 
dotter i det patriarkala maktspelets rum och fråntar henne ett val. Det är möjligt 
för kvinnor att formas så, och Herodias val är ett möjligt val att göra för 
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kvinnor i patriarkal kontext. Den alternativa maskuliniteten som Johannes 
Döparen kan sägas representera, dödas på begäran av den unga kvinna som 
underordnas en kvinna som accepterat en patriarkal ordning. Berättelsen om 
Herodias får en kraftfull motbild i den kanaaneiska moderns intensiva kamp för 
sin dotters hälsa. Här får kvinnan röst och tolkningsutrymme, men det är till 
priset av underordning. Underordningen är dock tillfällig. Kvinnan vinner 
gehör och återvänder till sin dotter med förändrade livsvillkor. Nästa berättelse 
där en kvinna agerar på eget initiativ är kvinnan som tar fram en balsamflaska. 
Hon får utstå kritik från lärjungarna, men lyfts fram som föredöme och 
exempel av Jesus. Efter denna berättelse är det sedan kvinnor som följer Jesus 
till korset och graven, medan lärjungagruppen skingras. Det är Maria och Maria 
som ser uppståndelsen och får uppdraget att berätta det vidare. De tar risken att 
inte bli lyssnade till eller t.o.m. förlöjligade, men männen måste ha lyssnat till 
vad de hade att berätta. 

Genom berättelserna om kvinnor kan en linje dras där kvinnor från början är 
närvarande och där utrymmet för dem växer. De rör sig, de talar, de agerar och 
tar initiativ. Den avslutande berättelsen kan uppfattas handla om frågan 
huruvida deras räckvidd är begränsad. Hur långt kan en kvinna gå? Om 
kvinnors utrymme successivt har ökat i berättelserna om kvinnor i Jesu närvaro, 
har denna utveckling i motsvarande utsträckning begränsat männens utrymme? 
I evangeliet råder det inte en öppen motsättning mellan män och kvinnor, 
förrän möjligen i berättelsen om kvinnan med balsamflaskan. Däremot är det 
möjligt att uppfatta ett upprepat mönster av att män blir avbrutna i det de håller 
på med och utmanas i mötet med det gudomliga. Det sker antingen genom en 
ängel eller i mötet med Jesus. Men också när de provoceras av andras möten 
med Jesus. Josef avbryts i sina planer att skiljas sig från Maria. Lärjungarna 
avbryts i sina vardagliga sysslor i fisket. Lärjungarna avbryts när de avvisar 
barnen. Den unge rike mannen avbryts i sitt sökande efter det perfekta livet. 
Lärjungarna tillrättavisas när de kritiserar kvinnan som smörjer Jesus med 
balsam. Lärjungarna skingras när Jesus fängslas och dödas. Gång på gång 
återkommer dessa avbrott i de uppgifter som männen står. Den avslutande 
berättelsen kan uppfattas handla om frågan om ett definitivt uppbrott. Frågan 
är om avbrotten och de därpå följande uppbrotten enbart gäller män.  

Jag menar att två olika mönster för förhållandet mellan kallelse och kön 
framträder i evangeliets berättelser. Oväntat stöd och oväntade avbrott. 
Kvinnorna ges oväntat stöd i en ökad utsträckning. Det enda undantaget är 
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berättelsen om Herodias, men om den läses ur dottern Salomes perspektiv kan 
berättelsen vara ett stöd för flickor som utnyttjas för sin mors syften, eftersom 
den ger en påtagligt negativ bild av Herodias agerande. Förhållningssättet till 
män är oväntade avbrott och utmaning. Fram till början av berättelserna om 
Jesus lidande är mönstret knutet till kön. Kvinnor får enbart stöd, så får även 
vissa män. Men enbart män avbryts och utmanas. Om framlyftandet av mönster 
enbart sker ur berättelser före uppståndelsen menar jag att läsningen stöder ett 
mönster av ojämlika och särhållna genusrelationer, så att kvinnor alltid 
uppfattas behöva stöd och män alltid uppfattas behöva avbrytas av kallelsens 
tilltal. Mönstret riskerar då att i tolkning av nya kontexter låsa faktiska män och 
faktiska kvinnor till roller som de kanske inte intar. Det riskerar också att inte 
fungera befriande utan bekräftande av kvinnans underordnade position. Det är 
viktigt att uppmärksamma om den position respektive person är över- eller 
underordnad, för att tolka mönstret för kallelsens tilltal. Kvinnorna i dessa 
berättelser behöver stöd, för att de står i en utsatt situation. Männen behöver 
avbrytas, därför att de behöver av olika anledningar bryta sina livsmönster i 
förhållande till varandra, sig själva och andra. Mönstret för kallelsens tilltal är 
knutet till personernas positioner, snarare än deras kön. Däremot understödjer 
texten bilden av att kvinnor i högre grad står i en utsatt position än män. 
Åtminstone gjorde de det då. Läsaren ställs med ansvaret för hur detta då, ska 
ge tolkning åt vårt nu. 

I och med uppståndelsen sker något nytt i berättelsen. Många positioner 
omkastas i samband med jordbävningen. Den döde som skulle vaktas är 
levande, soldaterna som vaktade är som döda. En ytterligare omkastning av 
roller sker: För första gången är det kvinnorna som avbryts. De kommer i sin 
sorg till graven, men avbryts. Deras sorg vänds till bävan och glädje. De blir 
vittnen till hela händelsen. De är två och de följer skeendet och ser, vilket 
innebär att de uppfyller samma kriterier som brödraparen när de kallades vid 
stranden. De sänds till bröderna för att berätta. De kommer med ett budskap 
som samlar de skingrade männen. Kvinnorna sänds inte som stöd till bröderna. 
De sänds med bud till bröderna. Det budet ger däremot stöd. Bröderna lyssnar 
och går till berget och där får männen ett oväntat stöd. Jesus, som getts all makt 
i himmelen och på jorden, lovar att vara med dem i deras uppdrag. Före 
uppståndelsen fick kvinnorna stöd och männen avbröts. Efter uppståndelsen 
avbröts kvinnorna, medan männen fick stöd. Hur ska mönstret oväntat stöd 
och oväntade avbrott förstås? I de tidigare berättelserna fanns ett samband 
mellan tilltalet till överordnad/stark och män. Det fanns också ett visst, men 
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inte entydigt, samband mellan tilltalet till underordnad/utsatt och kvinnor. Jag 
menar att det är möjligt att tolka de omkastade rollerna i 
uppståndelseberättelserna som ett upplösande av sambandet mellan kön och 
tilltal, så att tilltalet endast har samband med positionen som överordnad/stark 
eller underordnad/utsatt. 

Slutsatserna om vilken funktion det avslutande kapitlet har för synen på 
evangeliet som helhet och därmed synen på genusrelationerna är beroende av 
olika val i tolkningen. D&A menar att berättelsen i Matteus 28:16-20 är en 
sammanfattning av evangeliets teologi. Jag menar att det finns fler än ett sätt att 
tolka vad evangeliets teologi kan vara och instämmer med både Antoinette Wire 
och Elaine Wainwright i deras betoning av hela kapitel 28 som en presentation 
av evangeliets teologi. Uppståndelsen är en starkt omvälvande berättelse hos 
Matteus. Maria och Maria som därefter skickas till bröderna menar jag mycket 
väl kan tolkas vara två lärjungar. Tilltalet av dem har sammantaget samma drag 
som uppmärksammats i både Josefs och brödraparens tilltal. Det budskap de 
kommer med är teologiskt radikalt med en tolkning av den tomma graven.  

Berättelsen på berget är ett starkt stöd för männens uppdrag, men genom att 
tolkas i relation till de tidigare berättelserna framträder också ett logiskt 
samband mellan männens och kvinnornas uppdrag. Männens närvaro på berget 
förutsätter att de lyssnat till kvinnorna och tagit deras budskap på allvar. 
Genom att se samman Jesus uppmaning i berättelsen om kvinnan och 
balsamflaskan, att hon och hennes handling skulle kommas ihåg ”överallt där 
evangeliet förkunnas”, erinras också läsaren om kvinnors delaktighet i 
lärjungarnas uppdrag. 

Något som uppmärksammats i min tolkning är frågan om hur man ska förstå 
att männens respektive kvinnornas uppdrag förhåller sig till varandra. Det finns 
en risk att kvinnornas uppdrag tolkas understödja männens på ett 
komplementärt sätt, eller att deras uppdrag underordnas männens ”stora” 
uppdrag. Jag argumenterar för att detta inte är den enda möjliga tolkningen, 
utan att uppdragen kan ses som i grunden detsamma. Detta går att göra om 
man ser dem som självständiga uppdrag men med ett tilltal som är detsamma. 
Kvinnorna uppfattas alltså gå med ett uppdrag, för att de har fått uppdraget, 
inte för att bröderna behöver det. Det handlar också om tolkarens synsätt på 
uppdraget att berätta respektive döpa och undervisa. Detta är något som ofta 
skiljs åt i vår tid genom vår syn på kunskap och dess förmedling. Denna skillnad 



237

görs, menar jag, inte på samma sätt i en kultur där den muntliga berättelsen 
hade en starkare ställning än texten. Jag menar också att det är möjligt att 
uppfatta att kvinnorna inte går för att stödja bröderna utan de går med ett 
budskap. Detta för att tydliggöra att kvinnorna inte självklart kan uppfattas vara 
hjälpredor i kommunikationen mellan Jesus och bröderna. Den komplementära 
synen på kvinnors roll i förhållande till män, kan ifrågasättas genom ett fokus på 
vad kvinnornas ärende tolkas vara.

Jag menar också att uppdragen inte är möjliga att jämföra som större eller 
mindre i förhållande till varandra. Båda är utmaningar av över- och 
underordningsstrukturer. I det ena fallet av gränsen mellan kvinnor och män. I 
det andra fallet gränser mellan folk. Frågan om kvinnors frånvaro i sändningen 
av de elva männen, menar jag bäst ställs i relation till uppmaningen i berättelsen 
om kvinnan och balsamflaskan, där Jesus uppmanar både lärjungar och läsare 
att komma ihåg kvinnan och vad hon gjorde, överallt där evangeliet förkunnas. 
Kvinnorna är kroppsligt inte närvarande, men heller inte frånvarande.  

Jag menar inte att den tolkning jag gör är den enda möjliga, men jag pekar på 
öppningar i texten som luckrar upp statiska tolkningar av berättelserna utifrån 
genderiserade kallelseschabloner. Texten är öppen och möjlig att tyda på flera 
sätt. I den ambivalensen menar jag att evangeliet står och därmed överlåts 
ansvaret för tolkningen och återberättandet av texten till dess läsare. Läsaren 
kan därför inte heller skjuta frågan om genusrelationer tillbaka till texten. 

Samtidigt som jag i analysen lyft fram kvinnornas roll i evangeliet, så har jag 
tonat ner lärjungarnas roll. Min kritik består i att tolkningar som alltför starkt 
betonar lärjungarnas roll, gör det på ett sådant sätt att kvinnornas roll 
förminskas och trivialiseras. Sådana tolkningar överskuggar det som jag söker 
lyfta fram och betona. Det finns inte endast ett mönster för gudomligt tilltal 
och det finns många exempel på svar på Guds tilltal. Jag menar också att dessa 
svar inte går att systematisera i mönster. Lärjungaskapet är ett bland många 
uppdrag. Det är väsentligt genom att det är ett uppdrag att vidareförmedla 
budskapet om Jesus som Messias och den som bar budskapet om himmelriket. 
Uppdraget menar jag ges både till män och till kvinnor även i 
Matteusevangeliet. Men Gud tilltalar oss för att vi ska sprida budskapet om 
riket, på ett sådant sätt att vi både utmanas och får stöd för att tolka livet och 
orka leva med oväntade graviditeter, avbrott i arbetet, hejdade livsplaner, sjuka  
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barn, längtansfylld kärlek, vänners död och mycket mer. Det är i detta liv 
budskapet om Guds närvaro, eller vad himmelriket kan tänkas vara, ger kraft att 
leva.

5.4 Kontinuitet genom tolkning 

Texter menar jag kan ses som ett försök att hålla kvar och återge något av en 
situation. Samtidigt är flera aspekter av upplevelsen i sig dold av berättelsen. 
Den fångar inte allt. Allt går heller inte att sätta ord på. Det är därför en 
rikedom när en situation återberättas i flera varianter som inte helt 
sammanfaller. Då finns fler perspektiv bevarade. Texten är polyfon. När en och 
samma berättelse återberättas gång på gång, riskerar tolkningar av text bli allt 
mer stereotypa. Ofta sker en harmonisering av perspektiven, så att ett 
dominerar tolkningen. En gemensam förståelse av en texts innebörd skapas. 
Valda betoningar och fokus återupprepas. Texten uppfattas mindre polyfont. 
Detta är inte enbart en negativ process. Det är ett systematiskt tillvaratagande 
av erfarenheter och tyder på att en viss tolkning har stor livstydande kraft, vilket 
är en av förutsättningarna för att berättelsen ska fungera livstolkande i en ny 
situation. Samtidigt är den stelnande eller avstannande tolkningen en process 
med risker. Värderingar  och ställningstaganden gjorda i en tid med andra 
förutsättningar för människors liv riskerar att oreflekterat föras vidare med en 
schablontolkning.

Både Fredrika Bremers och Ebba Boströms tolkningar av kallelse visar att 
tolkningen av bibeltexten inte behöver utgöra hinder för främjandet av 
kvinnors liv, utan tvärtom kan ge stöd för detta. Genom att studera Bremer 
framstår tolkningen av bibeltexter i relation till samtida liv som en möjlighet att 
öppna stängda och icke-dynamiska schabloner. Bremers läsning, som mindre 
tog fasta på enskilda passager om kvinnors underordning och mer tog fasta på 
det frihetsbudskap som Bremer uppfattade vara kärnan i det kristna budskapet, 
innebar en förnyad tolkning av vad kallelse kunde betyda för kvinnan. 
Motsvarande kan sägas  tolkningens funktion för Ebba Boström, som lyfte 
fram berättelser om kvinnorna i evangelierna.  

Idag kan man lära av vad Bremer och Boström gjorde, men de lösningar som 
de presenterade i sin tid, är idag otillräckliga i diskussionen om kallelse och kön. 
Båda skapar utrymme för kvinnors liv och aktiva arbete, som idag i hög grad tas 
för självklara. Att följa deras exempel uppfattas snarare som konservativa 
livsval, som inte hanterar de spänningar som rör kallelse och kön idag. Däremot 
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kan man som de återvända till bibeltexterna för att göra en förnyad tolkning, 
för att på så sätt åter öppna stelnande kallelseschabloner. Jag menar att textens 
uppgift är att bidra med frågor och svar in i den diskussion om kallelse där jag 
söker frågor och svar. Det sammantagna svaret ges däremot inte av texten, inte 
heller ställs frågorna där på samma sätt som jag gör, men med ett 
förhållningssätt där text, lära och liv sätts i dynamiskt samspel, menar jag att 
vissa svar är möjliga att ge. Ett av resultaten i analysen av evangeliet är 
tydliggörandet av läsaren som tilltalad genom texten, vilket ställer en förväntan 
på läsaren att göra en ansvarig tolkning i hänsyn dels till text, dels till lära, dels 
till det liv som läsaren själv lever.  

Hur texten uppfattas vara strukturerad och hur uppmärksamheten läggs på 
vissa fokus, gör att texten öppnas eller begränsas för olika tolkningar. Detta 
gäller uppmärksamheten på kön, genom att kvinnorna ofta förbises i tolkning. 
Detta innebär att berättelser om vissa människors erfarenhet av sin gudsrelation 
inte tas till vara i tolkningen, vilket i sin tur ger en mer begränsad tolkning än 
vad som är möjligt. Nyanser i berättelsen försvinner. I de valda berättelserna 
har jag dels uppmärksammat olika tolkningars återgivning av kön. Dessa 
tolkningar är beroende dels på val av teologiskt fokus, men också strukturering 
av texten och uppfattningar om evangeliets helhet spelar roll för helhetsbilden 
av både mäns och kvinnors roll. Genom att texten gång på gång ställer läsaren 
inför ett antal möjliga val i tolkningen av kön, framgår det att det ligger stort 
ansvar på tolken att välja väg i läsningen. Det är möjligt att tolka samma text på 
flera sätt och etiskt ansvarigt att argumentera för de vägval som görs, så att 
andra kan följa tolkningens gång och då vara fri att göra andra val, eftersom 
läsningar i olika tids- och platsbundna sammanhang kan ha skilda konsekvenser. 

I den tolkning jag gör av de valda berättelserna, menar jag att man kan läsa ut 
två huvudmönster för kallelsen, samt att detta mönster utgör gemensam 
bakgrund för de olika uppdrag som anförtros kvinnor och män. 
Kallelsemönstret är till en början delvis men inte helt sammanhängande med 
kön. Snarare har det att göra med vilken maktposition den kallade står i. Fler 
kvinnor befinner sig i den mindre självständiga och har en mer utsatt position. 
Det är dock aldrig så att en person uppfattas stå helt utan makt, utom möjligen 
Jesus som dör i maktlöshet på korset. Tolkningen av vad som sker i 
passionsberättelsen är väsentlig. Här byts en mängd roller och positioner. Jesus 
avstår från makt. Lärjungagruppen skingras och har inte längre styrkan i 
gemenskapen. Kvinnorna träder fram som närvarande vittnen. Både religiös 
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och politisk makt utmanas. Dessa rollbyten gör att mönstren som tidigare lyfts 
fram kastas om, så att både kvinnor och män får erfarenhet av kallelse ur både 
en utsatt och underordnad position och en stark eller överordnad position. Det 
är främst den patriarkala kallelseschablonen som på så vis i texten utmanas och 
luckras upp. Den androcentriska schablonen av kallelse är däremot mer 
svåråtkomlig. Den finns inte i första hand i texten, utan lika mycket hos 
tolkaren. Jag menar att det är möjligt att läsa med evangeliet som helhet, i den 
enskilda berättelsen. Inte för att föregripa tolkning så som D&A visar ett 
exempel på i tolkningen av brödraparen på stranden, men för att få ett 
perspektiv på berättelsen i sitt sammanhang, vilket Elaine Wainwright gör 
genom att tydliggöra en berättelselinje om kvinnor.

Även om författaren till evangeliet berättar med ett visst fokus, behöver en 
genusmedveten läsning göras med uppmärksamhet på normeringen av kön i 
berättelserna. I analysen av texterna framträder berättelsen om kvinnan med 
balsamflaskan som grundläggande för förståelsen av kvinnors närvaro i 
berättelserna om korset och uppståndelsen. Jesus går tydligt emot lärjungarnas 
androcentriska värdering av kvinnans handling och person och uppmanar till att 
minnas henne och handlingen. En uppmaning som sträcker sig genom resten 
av evangeliet även till sändningen av lärjungarna. Den sträcker sig också ut till 
läsaren och kan uppfattas som ett uppmärksammande av det androcentriska 
perspektivet som lätt läggs på berättelserna. Utan denna uppmärksamhet blir 
tolkningen av det sista kapitlet helt annorlunda för villkorandet av sändningen 
utifrån kön. 

Något som uppmärksammats är hur läsaren ofta dras in i berättelsen genom att 
berättelsen skapar spänningar som ger läsaren ett dilemma att ta ställning till. 
Inte sällan kan läsaren känna att hon har ett försteg framför de involverade i 
texten. Ett tydligt exempel är den förförståelse som läsaren har av Marias 
graviditet i förhållande till Josef. Läsaren vet att barnet som hon väntar är heligt, 
något som först så småningom uppenbaras för Josef. Särskilt i förhållandet till 
förståelsen av vem Jesus är, har läsaren en större förståelse genom berättarens 
sätt att berätta. Läsaren får också mer eller mindre direkta tilltal genom 
berättelsen. Ett tydligt exempel på detta är i berättelsen om kvinnan med 
balsamflaskan, där lärjungarna men också läsaren blir direkt uppmanade av 
Jesus att minnas kvinnan. Detta tilltal genom texten är intressant i diskussionen 
om kallelsemönstret av gudomligt tilltal och människors svar. Jag menar att det 
tilltal som direkt och indirekt ges genom berättelserna kan uppfattas som en 
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variant av gudomligt tilltal, dock inte i bokstavlig bemärkelse utan i en tolkande 
bemärkelse. Alla läsare ställs inte inför samma frågor genom texten, utan tilltalet 
beror också på läsarens egna frågor som tas med till läsningen och med vilken 
uppmärksamhet hon närmar sig texten. Jag menar att detta kan uppfattas som 
ytterligare en plats varifrån ett gudomligt tilltal kommer, som varken kan 
definieras som inre eller yttre. Detta tilltal sker i en ömsesidig dialog mellan 
läsarens liv och tolkningsnycklar (eventuellt läror) och berättelser. Detta tilltal är 
mer flexibelt i relation till över- och underordnade positioner. En sådan läsande 
dialog ger också utrymme för processen mellan tilltal och svar på ett annat sätt 
än berättelserna tydliggör. Den som läser kan växla mellan roller och söka både 
stöd och utmaning. Detta menar jag är en pågående tolkning av 
gudsuppfattning, människosyn och livssituation. Texten ger inte svar i första 
hand, men förser läsaren med dilemman eller utmaningar att reflektera kring, 
där läsaren kan välja att bejaka den, argumentera med den eller lämna den. 

5.5 Kallelse och underordning 

Hur förhåller sig berättelserna till den underordning som identifierats som ett 
problem i kallelseschablonerna? Där finns berättelser om underordnade 
kvinnor, men underordningen bekräftas inte alltid, dock ibland. I berättelsen 
om den kanaaneiska kvinnan intar hon, som jag tolkar det, tillfälligt en 
underordnad position. Kvinnan med balsamflaskan ger sig hän och gör sig 
sårbar både för Jesus reaktion och för lärjungarnas, när hon smörjer hans 
huvud med balsam som kostade en mindre förmögenhet. Det är att ställa sig i 
ett sårbart läge för de andras bedömning och därmed en androcentrisk tolkning. 
Ett exempel på detta är D&A:s tolkning av kvinnan som smörjer Jesus huvud, 
där hon karaktäriseras av dem som impulsiv, vilket är en uppfattning de tillför 
texten. Texten säger mycket lite om henne. 

I analysen används termerna autonomi, relationalitet och heteronomi, vilket 
uppfattas beskriva människans livsmodus, för att tydliggöra maktrelationer i 
berättelsen. Autonomi är något som överlag betraktas som negativt i evangeliet 
och avvisas som en livshållning som inte är förenlig med visionen om en 
himmelrikesgemenskap. Den unge rike mannen, som tydligt intar en 
självständig position utmanas kraftfullt. Att leva i relation och gemenskap som 
bröder eller familj, är återkommande bilder i evangeliet för gott liv. I evangeliet 
dominerar uppfattningarna att människan främst lever i beroenderelationer, 
relationaliteten betonas och bejakas i sin komplexitet, men också att det finns 
aspekter av livet där människan saknar kontroll. I dessa är hon sårbar. Jag har i 
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relation till dessa existensmodus identifierat två typer av underordning. Dels 
underordning i heteronomi, dels underordning i relationalitet. Underordning i 
heteronomi bejakas när människan vänder sig gentemot Jesus. Här möts 
människan av stöd och bejakas i de initiativ hon företar sig i denna situation. 
Men underordning i relationalitet, som när lärjungarna tar sig rätten att kritisera 
kvinnan, menar jag möts med kritik. Även Herodias kritiseras i sin 
maktutövning över sin dotter. Detta menar jag kan utgöra stöd för en 
feministisk teologi som avvisar kvinnors underordning under män. 

Heteronomin uppfattas som aspekter av människors liv som ligger bortom vår 
förmåga att styra eller kontrollera. Den unge rike mannen, vågade inte släppa 
sin rikedom i rädsla för att mista kontrollen över sitt liv. Just därför mister han 
möjligheten att nå det eviga liv han uttryckte sig längta efter. Möjligheten att nå 
himmelriket förefaller i evangeliet förutsätta att människan bejakar den 
heteronoma aspekten, att hon inte alltid har kontroll och inte kan ha kontroll 
över allting. Att man måste våga vara sårbar, vilket man redan är. Flera exempel 
på heteronoma aspekter av människors liv ges i berättelserna. Josef kunde inte 
råda över Marias graviditet. Den kanaaneiska kvinnan var förtvivlad inför sin 
dotters sjukdom. Kvinnorna sörjde vid den döde vännens grav. Ett antal 
exempel på situationer där människans förmåga inte räcker för att fullt ut 
hantera, förstå eller kontrollera livet. Att livet kan vara så bejakas i evangeliet. I 
den sårbara utsatthet människan där ställs, är hon inte underordnad men i 
behov av stöd. Människan kan däremot lätt utnyttjas i detta och ställas i 
underordning. Cristina Grenholm har föreslagit att förtryck och kärlek ska ses 
som två alternativa sätt att möta denna sårbarhet.417 Det evangeliet visar är hur 
ett gudomligt tilltal genom en dröm, genom en vändning i en dispyt och ett 
löfte om botande, genom att död vänds i liv på oväntade sätt ger stöd, som i 
samma stund öppnar en väg ur sårbarheten och risken för underordning 
minskar. Däremot utmanas överordnade personer att våga sig ut ur den 
kontroll de uppfattar sig ha över sina och andras liv. Inte bara för att tillrättavisa 
den som tar sig rätten över andra, utan för att öppna nya vägar och möjligheter. 

I relationaliteten där människor lever i beroende av varandra, där 
problematiseras en över- och underordnande hierarki. Det finns även drag i 
texten som påtalar en jämlik gemenskap. Den är dock i huvudsak uttryckt i 
sammanhang som endast omfattar män, vilket gör att det är oklart hur kvinnor 
berörs av denna jämlikhetstanke. Jag menar dock att den med hjälp av tolkning 

417 Grenholm, Cristina. (2005) s. 181. 
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kan leda vidare och ge ett indirekt stöd till alla människors rätt till lika villkor i 
gemenskaper. I bibeltexten ges ett visst stöd för lydnad, men då är denna 
lydnad förknippad med Gud. Förväntan på lydnad och anpassning menar jag 
snarare ligger i tolkningen av beroenderelationer i texten. Lydnad och 
anpassning tillförs inte sällan av den som tolkar. Jag menar att den kritik som 
Carter Heyward framför mot lydnad är tankeväckande. Att lydnad är ett 
ickekreativt, andligt bekvämt och ofta destruktivt svar på Guds kärlek. Jag 
menar att det kan ifrågasättas om lydnad ens är ett svar, sett ur den syn på 
kallelse som en process mellan tilltal och svar som jag menar att den är. Lydnad 
skapar envägskommunikation mellan människor och Gud. Heyward 
förespråkar istället ömsesidighet som hållning och som ett rakt motsatt system 
till patriarkala strukturer, genom att det motverkar relationer i ensidig lydnad. 
Ömsesidighet är en minst lika rimlig tolkningskategori att ta med till texten som 
förväntan på lydnad och anpassning och ger en intressant möjlighet till 
motläsning av evangeliet. Jag menar att ömsesidighet också möter 
androcentriska schabloner. Ömsesidighet kräver en uppmärksamhet på den 
andra, så att det inte är någon som förbises eller glöms bort. Då kan inte heller 
den ena parten utgöra norm. 

5.6 Kallelse som möjlighet 

Jag menar att det är möjligt att tala om kallelse idag, men att man behöver vara 
medveten om kallelseschablonernas genderisering. Fortfarande överförs 
föreställningar om kvinnors underordning eller anpassning till män genom talet 
om våra kallelser eller kall i vardagligt tal. Jag menar också att kallelsebegreppet 
har en särskild styrka för livstolkning genom att det har ett sätt att möta den 
heteronoma aspekten av människors liv. Utan att förneka allvaret i och riskerna 
med människors utsatthet, ges det ändå där öppningar för förändrande 
möjligheter. Det begränsade och sköra livet bär möjlighet till ömsesidiga 
relationer. Sårbarhet möts inte alltid av ett utnyttjande eller förtryck. Någons 
uttryckta behov av hjälp kan också mötas av kärleksfullt stöd. Att uttrycka sin 
längtan kan oväntat ge kraft. 

I den skriftkritiska analysen har jag lyft fram en förståelse av kallelse som 
betonar processen mellan tilltal och svar. Jag menar att en analys av 
Matteusevangeliet ger stöd för ett mönster för tilltalet i två varianter. Det ena 
utmanar överordnade positioner, det andra ger stöd i utsatta och underordnade 
positioner. Jag har också understrukit läsarens position, där processen mellan 
tilltal och svar kan fokuseras. Detta tilltal genom texten menar jag ger 
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förutsättningar för ett samtal där man kan ta fasta på att människor omväxlande 
kan befinna sig i olika positioner och maktrelationer. Det ger en flexibel 
utgångspunkt.

Jag har i materialet funnit många olika varianter av till vad människor kallas. 
Efterföljelse är ett. Någon har gått hem bedrövad, en kvinna gick hem med 
uträttat ärende, kvinnorna vid graven reagerade med glädje och bävan. 
Lärjungarna oroades och blev tillrättavisade. Judas valde att förråda Jesus. 
Männen på berget hyllade Jesus och tvivlade. Svaren och uppdragen går inte 
enkelt att systematisera. Det finns inte entydiga mönster för människors svar på 
tilltalet. Svaren är inte ett utan många. Detta är i sig den starkaste utmaningen 
av den androcentriska kallelseschablonen menar jag. Men eftersom det är så 
många, riskerar de att tappas bort. Det enskilda fallet tappar kraft. Evangeliet 
betonar också i första hand tilltalet.

Jag har pekat på hur starkt individualiserat talet om kallelse fungerar idag. Detta 
beror på en stark fokusering av tilltalets svar och riskerar, menar jag, en 
sammanblandning av svaret på tilltalet (reaktionen) och uppdraget (till vad). 
Svaret är ett bejakande och accepterande av tilltalet som ett Guds tilltal. Detta 
tilltal och bejakande ger kraft att fullgöra sitt uppdrag. Jag menar att det är 
viktigt att skilja mellan kallelsens svar och detta att sändas på ett uppdrag. 
Svarets funktion är att människans position i en över- eller underordnad 
struktur får möjlighet att förändras. Antingen utmanas hennes ansvar att se vad 
hon gör med andra människor eller så får hon stöd i sina initiativ att förändra 
det hon kan. Kallelsen är en utmaning av strukturer minst lika mycket som den 
enskilda människan. 

Evangeliet talar inte mycket om känslouttryck och inte heller kärlek. Det är 
sparsamt med kärleksbudskapet, men i berättelsen om den unge rike mannen är 
det budet att älska som är något som skiljer ut Matteus berättelse från de andra 
synoptiska evangelierna. Det dubbla kärleksbudet återfinns betonat som 
sammanfattning av lagen i Matteus 22:37-40. I bergspredikan talas också om 
kärlek som utmaning att älska sina fiender. Men de berättelser jag analyserar 
talar inte mycket om kärlek, istället kan de uppfattas handla om strukturer som 
kan omge kärlekens handlingar som hinder och möjlighet. De hanterar 
förutsättningarna för dessa strukturer, och utmanar människosynen med ett 
budskap om himmelriket som omramas av en Gudsuppfattning som uttrycks 
som Immanuel, Gud med oss.
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Texterna om brödernas kallelse på stranden, kvinnorna vid graven och 
utsändningen av de elva lärjungarna efter uppståndelsen, har haft betydelse för 
tolkningen av vem som har tillträde till prästämbetet. Detta är något jag tidigare 
inte har berört eftersom mitt syfte har fokuserat kallelse i vidare mening. 
Avslutningsvis kan jag konstatera att texten inte ger underlag för ett entydigt 
svar på om män och kvinnor sänds till samma uppdrag. Det är läsarens ansvar 
att argumentera för sin tolkning om det är skillnad mellan att berätta å ena sidan 
och döpa och undervisa å andra sidan. Det är också läsarens ansvar att avgöra 
och argumentera för hur stor skillnad det är mellan att sändas med uppdrag 
över könsgräns eller ut över etnisk gräns. Kanske de inte måste ställas mot 
varandra. Jag har argumenterat för att uppdraget som ges kvinnor och män i 
Matteusevangeliets avslutning är ett. Jag vill understryka att detta är avgöranden 
som inte kan överlåtas till texten eftersom den inte ger ett tydligt svar utan 
ställer tolkaren med ansvar för frågan. Samtidigt är inte detta uppdrag mer än 
ett specialfall av kallelsen.  

Uppdraget att berätta berättelserna om Jesus, som idag ligger i kyrklig tjänst, 
särskilt prästkallet, är en av flera möjliga konkretiseringar av kallelsen. Det är en 
sändning. Till skillnad från andra sändningar, menar jag att den förutsätter att 
den som bär uppdraget har erfarenheter av båda mönstren för tilltal. 
Sändningen är inte det samma som den enskildes svar, utan något som 
anförtros personer som genom tilltalet både utmanats i en maktposition och 
fått stöd i en utsatt situation och valt att svara bejakande. Sändningens uppdrag 
menar jag ges till både män och kvinnor. Det innefattar särskilda kyrkliga 
uppdrag, men begränsas inte till dessa. Uppdraget innebär att bära budskapet 
med sig men till många olika uppgifter, i livets skilda sammanhang.  

Kallelsens mönster menar jag är Guds och människans pågående dialog om 
livet. Där tilltal och svar omväxlande ges. Det är inte avgränsat till att röra 
berättelserna om Jesus eller andra bibeltexter. Kallelse handlar om livet, både 
det som är smärtsamt och det som får oss att längtansfullt ge oss hän. Men 
oftast handlar det om ork att bära. Och hur man bär det egna livet med allt vad 
det för med sig, ett liv där vi förutsätts leva tillsammans. Därför är kallelsen 
också att bära tillsammans växelvis beroende på styrka och kraft. Evangeliet 
berättar om en Gud som delar våra liv som en oväntad Messias. En Messias 
som kommer både till kvinnor och män. Det är därför alltid oroande när 
kallelsen utgör grund för att kvinnor och män ska bära olika. Jag menar att man 
kan läsa berättelser om kallelse så att det är en strävan att fördela livet växelvis 
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där kraft finns utan underordning. Uppmärksamheten på vem som just i den 
unika situationen behöver stöd eller utmaning är något som hör till en 
vaksamhet läsaren uppmanas till. 
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Summary

Vocation and Gender Reinterpreted: Patterns in the Narratives 
of the Gospel of Matthew.

Introduction

The concept of vocation is central to the Christian tradition and views of life. 
In the Lutheran tradition vocation is understood as a word describing how 
man’s view of himself as well as his view of his duties are shaped in relation to 
God. Although not meant to exclude women, the concept of vocation has been 
clearly gendered. The references to vocation are manifold, ranging from the 
realms of individual life choices to life in communities and in the church. In 
contemporary life the term vocation is still used, but mainly as a stereotype. The 
stereotype refers to certain human-related professions such as nursing and 
teaching. The stereotype also indicates that the term vocation can be applied to 
other kinds of work. In such cases the term carries values often associated with 
the way the work is expected to be done. It can also underscore certain 
personal qualities of the employee. In addition, the stereotype is used more 
tentatively when transferred to new contexts and used for interpretation. The 
stereotype is then opened to reinterpretation. 

Purpose

This dissertation is a theological and gender aware reading of the Gospel of 
Matthew with a view to offering a reinterpretation of the concept of vocation 
that does not further promote the association of the concept with women’s 
subordination. Scriptural Criticism is used as a tool and model for my 
interpretation.

The purpose is fivefold:  
- to examine the theological concept of vocation 
- to clarify the ambiguity of the concept 
- to examine the relationship of vocation and gender 
- to interpret vocation and gender in relation to some narratives 

of the Gospel of Matthew 
- to contribute to the construction of a gender aware theology of 

vocation
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Scriptural Criticism 

In the study, Scriptural Criticism, a model for interpretation developed by 
Cristina Grenholm and Daniel Patte, is used. It is a hermeneutical model which 
combines text, theology and life in critical interaction, and its main purpose is 
to clarify and articulate the process of interpretation. The model facilitates 
comparisons of very different interpretations, something which may enrich a 
continuing critical dialogue of interpretation. The word Scripture, often used by 
conservative Christians, is not to be understood as a signal of fundamentalism. 
Scripture is used to emphasise that the model acknowledges the fact that the 
Bible is read by many people, who in different ways recognise it as a book that 
interprets life and presents the holy presence of God.

The study draws attention to the fact that vocation can neither be unequivocally 
understood as a concept of theology, nor as textually mediated, nor as a life 
experience. Rather both are held together and related by the concept through 
interpretation. Vocation is analytically understood as constituted by the address 
of God and the response of a human being. This pattern is defined and 
analysed in relation to the Gospel of Matthew. Vocation is also a concept 
associated with interpreting life. It functions as a tool with which people try to 
capture and express experiences of a transcendent nature in the incidents and 
events of life. It is a word that serves as a powerful tool for understanding life, 
by bringing together experiences, narratives, and conceptions of God and the 
human being. 

The analytical concept I use to discuss actual lived experience is situation. The 
concept is drawn from Toril Moi’s rereading of Simone de Beauvoir. Situation 
is related to patterns of life, not as an opposite, but as a single, particular 
example of what the pattern is assumed to illustrate in more general terms. The 
situation is not yet a final interpretation, as is the pattern, but open to changes. 
Patterns as well as situations are parts of the interpretation. We bring to every 
text we read patterns of life that help us understand what is written, but at the 
same time these patterns fail to describe and grasp every story or event. The 
reader is required to interpret – is put in a situation – and when he or she makes 
a choice of interpretation, the concept and the understanding of a narrative is 
gendered, either to lend new support to a patriarchal or androcentric pattern, or 
to support a non-gendered interpretation. The analyses of narratives in the 
Gospel of Matthew are intended to reveal potential non-gendered 
interpretations of vocation. 
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Theology of vocation

In the Lutheran tradition vocation is understood as a word describing how 
human beings view other human beings and themselves, as well as how their 
views of their duties are shaped in relation to God. The references to vocation 
are manifold, ranging from the realms of individual life choices to life in 
communities and in the church. The study shows that the pattern of vocation in 
Sweden changed during the 19th century from being a patriarchal pattern to an 
androcentric pattern. The patriarchal pattern is characterised by obedience, and 
the androcentric pattern by adaptation. These patterns are seen as theological 
interpretations that have become stale, and thus applied to new contexts 
without reinterpretation. In common language the word vocation (or calling) is 
used as fixed patterns without reinterpretation, and so mediating a life 
interpretation that is not renewed in relation either to individual life or to life in 
social community. 

Three different aspects of ambiguity are analysed: ambiguity in the use of the 
word, ambiguity of theology, and ambiguity of context. The ambiguity in the 
use of the word is analysed in relation to contemporary texts found on the 
Web. The ambiguity of theology and the development of the concept are 
analysed in relation to both theological works and contextual ways of applying 
the concept in actual life. As the examinations of these works yield certain 
gendered stereotypes, I turn to some narratives in the Gospel of Matthew for 
an analysis of the stereotyped pattern in order to make a critical analysis of the 
pattern ”God’s address – human response” in relation to the Gospel text. Both 
are also critically analysed with attention to gender. 

The ambiguity of the concept 

There is a difference in using the word vocation as a metaphor and as a pattern. 
The metaphor develops the etymological notion of the word as the voice of 
God and transfers this meaning to life experiences. The pattern has a more 
fixed understanding of certain duties or occupations related to social forms of 
work. It is not used as a metaphor, but it also transfers views of the character of 
the work or of the performance of duties. The heuristic study of the use of the 
word vocation on the web shows that the word is used in these ways in 
everyday Swedish usage. It is also used in a more tentative way, but not as an 
interpretation by transferring a pattern to an event or experience, but as an 
attempt to relate the word vocation to contemporary life as a tool for grasping 
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the meaning of life. The theological ambiguity of vocation is related to 
differences in the basic concepts of theological views of God and humanity. In 
Lutheran theology the teaching of justification through faith is fundamental to 
the interpretation of the relation between God and humanity, but the doctrine 
has more than one interpretation, which has implications for the understanding 
of vocation.  

Ideas of vocation and gender 

In the analysis of Swedish usage of vocation during the 19th century, two 
patterns of vocations are identified, a patriarchal pattern of loyalty, and an 
androcentric pattern of enterprise. The patriarchal pattern of life defines power 
and distributes power in relation to gender. Issues of power relations in terms 
of superiority and subordination are connected to patriarchal patterns. The 
expected response to the address is obedience. The androcentric pattern of life 
creates views of gender based on the view of man as the norm, a process which 
identifies and defines value. The female is seen as different from that which is 
perceived as male and thus subordinated. Issues of women not being seen or 
heard are connected to an androcentric pattern. Women disappear as an 
autonomous category and are either subsumed into the male category or seen as 
totally different from the male norm. The expected response of the address in 
this pattern is adaptation. 

Analysis of narratives in the Gospel of Matthew 

The Gospel of Matthew was chosen because it has been adopted as the Gospel 
of Church. It has had great influence on how churches throughout the 
centuries have understood their tasks and structured their work. It is generally 
regarded as androcentric and patriarchal in relation to women. This gospel is 
therefore interesting material for an interpretation of vocation, gender and 
power. All the narratives are possible two interpret in terms of the pattern of 
address and response. The narratives interpreted are: The Birth of Jesus Christ 
(Matthew 1:1-25), The Calling of the First Disciples (Matthew 4:18-22), The 
Canaanite Woman (Matthew 15:21-28), The Rich Young Man (Matthew 19:16-
30), Jesus Anointed in Bethany (Matthew 26:6-13), The Resurrection and the 
Guards Report (Matthew 28:1-15) and the Great Commission (Matthew 28:16-
20).
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The analysis of the text is based on the following questions:  

Vocation
In what way is the pattern of address and response expressed in 
the narrative?
Who is addressed and in what way is a response articulated in the 
narrative?
Patriarchal patterns of vocation 
Is the power relations in the narrative challenged or confirmed in 
relation to the pattern of address and response? 
Is obedience observed in the text and/or interpretation of the 
text?
Androcentric patterns of vocation 
How is the response related to the address in terms of male 
norms?
Is the assumption of woman being a complement of man 
challenged or confirmed?  
Is adaptation observed in the narrative and/or interpretation of 
the text? 

In the analysis of the narratives two patterns of vocation are interpreted as 
existing side by side. The focus on divine address, reveals two different kinds of 
address. The address varies depending on the superior or subordinated position 
of the addressee. The person in a superior position is challenged to rethink and 
act differently, while the subordinated is recognised and given unexpected 
support for initiatives made. The disciples are often represented as superior, 
while women are often, but not univocally, presented as subordinated and/or 
vulnerable.

This is a reading of vocation that has the potential to put a patriarchal or 
hierarchical system under constant challenge. A crucial question is whether the 
positions are bound to gender. Both men and women are represented as a 
subordinated person, but not until the last narratives of the Gospel are women 
challenged to rethink. They are not addressed as the disciples to come and 
follow. They appear to follow without the request from Jesus. But in the 
narrative of the grave two women are disturbed in their grief, challenged to 
rethink and are requested by the angel to come and see. Then the angel sends 
them to the disciples with the message of the empty tomb and a request to go 
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to Galilee. Jesus then confirms this. The address the women get includes all the 
elements of the pattern of vocation of superiors. There are two of them, there 
is an angel, there are the words come and go, there is a message, and there is a 
great challenge to rethink the whole story. One might also expect the women’s 
message to the brothers to be an unexpected support of the brothers in their 
despair. We are not told about what happened when the women came to them. 
Did the disciples believe in them? Apparently they believed enough to walk the 
way to Galilee. In Galilee they either greet Jesus or doubt their eyes. They are 
not superior, but they are given a promise of support by the presence of the 
one who has all the power in heaven and on earth. One may interpret the two 
last narratives as a reversal of the preestablished connection between gender 
and vocation. The address of vocation is related to actual position, which can 
change as it did for the disciples as well as for the women.  

Often women are subordinated, but there are openings. But this need not be 
seen as an approved position for women. The pattern of the address in 
vocation is dynamic. So are the responses. I argue that in the final narratives 
following the resurrection, many roles are reversed. So are the gender roles 
earlier linked to different kinds of address. The women are challenged and sent 
on a mission. The brothers are vulnerable and receive unexpected support. My 
reading of narratives in the Gospel of Matthew and a view of men’s and 
women’s shared life conditions, shows that the static and gendered patterns of 
vocation can be opened for reinterpretation. The connection between patterns 
of gender and patterns of vocation can be dissolved, so that vocation as a 
concept does not need to result in the enforced subordination of women. The 
text is analysed with attention paid to the pattern of address and response in the 
text and in interpretations. Observations of the ongoing process between 
address and response are made. This is seen as a dynamic way of reinterpreting 
the notion of vocation. 

But are we justified in saying that one can interpret this as an introduction to a 
gender equal vocation? It depends on choices made in the situation of 
interpretation and very much on the reader’s degree of gender awareness. Not 
only does a negative attitude towards women lead to a reading that may 
subordinate women, but also an unaware approach may lead in the same 
direction. I argue that the gospel read in a way that I have proposed offers a 
basis for a concept of vocation that allows for an interpretation of vocation that 
does not enforce the subordination of women. There are openings for the 
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interpreter. In the process of interpretation the responsibility of what the text is 
understood to enforce in a contemporary situation lies on the interpreter

Contribution to a gender aware theology 

The study draws attention to the fact that vocation can neither be unequivocally 
understood as a concept of theology, nor as textually mediated, nor as a life 
experience. Rather, it is a word that serves as a powerful tool for understanding 
life, bringing together experiences, narratives, and conceptions of God and the 
human being.

Two patterns of vocation are revealed through the scriptural critical reading of 
the Gospel of Matthew. These patterns are related to different hierarchical 
positions, but are not univocally based on gender. The interpreter is shown to 
have an important role. The gendered stereotypes of vocation are possible 
interpretation but there is no need to reproduce them. In the process of 
interpretation it is possible to reconsider earlier interpreters’ ways of 
understanding the relation between vocation and gender. This is a challenging 
and empowering responsibility. 

The aim of this study is to present an interpretation of vocation that does not 
enforce women’s subordination in life. Based on the results of the study, the 
contribution to a theology that pays attention to women’s and men’s nonequal 
conditions in life, in bible texts, as well as in theology is twofold. 

First, the identification of a fundamental pattern for vocation is necessary for a 
comparative analysis. The pattern of God’s address and human response as a 
process of vocation has been identified. My emphasis on the process is meant 
to show that interpretations focusing either on God’s address or on human 
response are reductive and become static, leaving little room for interpretation. 
Second, identifying gendered stereotypes is a necessary step in order to form a 
relevant critique. The contribution is to clarify both the different standpoints 
and the processes that activate the regendering of stereotypes. Both a 
patriarchal pattern that emphasises God’s address and obedience in the active 
process and an androcentric pattern that emphasises human response and 
adaptation in the active process have been identified.

Although biblical texts originate from a patriarchal society and were written in 
an androcentric perspective, I regard them as unbound by these patterns and 
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views and in need of critical interpretations. The biblical text is seen as a 
resource for the critical analysis of theological concepts. I turn to the Gospel of 
Matthew in order to examine whether the identified gendered stereotypes need 
to be interpreted as statically as the stereotypical indicates, or if the narratives 
invite a challenge of the gendering made in earlier interpretations, which 
formed a base for the interpretation of vocation. In the critical reading a narrow 
understanding of discipleship as a prototype of vocation is challenged. Instead, 
two different types of God’s address are pointed out. One challenges persons in 
responsible and superior positions, and one supports persons in exposed and 
subordinated positions. These positions seem to be gendered, but in the last 
narratives following the resurrection I argue for a possibility of seeing reversed 
gender roles which disconnect the relation between address and response from 
gender in the pattern of vocation. The human responses to God’s address are 
manifold and not possible to systemise in a pattern and so are the missions 
given, as they are delivered in specific situations tied to certain times and places. 
This address is often delivered in an unexpected way. 

In conclusion, I argue for the possibility of interpreting vocation in relation to 
the Bible and life as a concept that does not necessarily subordinate women. I 
would say that the concept, in the process of interpreting life for both women 
and men in all situations, challenges the addressee in a superior position to be
responsible, and supports the subordinated addressee in being responsible. I 
argue that the interpreter cannot rely on the text to decide how vocation should 
be interpreted. It is the task of the interpreter to make a responsible and 
considered choice in relation to text, theology and life conditions. Vocation is 
not to be understood as a fixed pattern, but as a dynamic and ongoing process 
open to interpretation for women and men alike. 
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kvinnors underordning. Kallelsebegreppets mångtydighet diskuteras och två generella 
genderiserade kallelseschabloner identifieras. Genom att analysera valda berättelser ur 
Matteusevangeliet i relation till kallelse och kön, utmanas statiska och genderiserade 
kallelseschabloner. En tolkning där kallelse inte med nödvändighet har samband med 
den kallades kön görs möjlig. Författaren menar att man inte kan lägga över ansvaret för 
en tolknings konsekvenser för människors vardagliga liv till texten. Tolkarnas ansvar för 
hur text, lära och liv tillsammans skapar föreställningar om livet understryks.

Cecilia Nahnfeldt är präst i Svenska kyrkan. Hon har arbetat i gränsöverskridande sa-
marbeten mellan kyrka och samhälle bl.a. som skolpräst och sjukhuspräst. 2001 utkom 
hon med prästmötesavhandlingen för Karlstads stift, Genom nålens öga. Synsätt på 
kallelse. I samband med detta utnämndes hon till prost h.c. De senaste åren har hon 
undervisat i religionsvetenskap och genusvetenskap vid Karlstads universitet.




