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Sammanfattning 

Den här uppsatsen är, som titeln anger, en strukturalistisk studie av Genesis 2:4b-24. Syftet är att 

belysa perikopens skillnader i beskrivningen av frambringandet av mannen respektive kvinnan. 

Vidare syftar studien till att ge en översättning av perikopen som kan visa dess relevans i förhållande 

till jämställdhetsarbete, vilket ett samfund som Svenska kyrkan bland annat har på sin agenda. 

Studiens perspektiv är feministiskt, vilket innebär en strävan efter utjämnande av obalans i 

genusförhållanden, inte ett upphöjande av kvinnans status över mannens. Strukturalismen som 

metod presenteras grundligt i relation till studiens storlek och betoningen i metoden ligger på 

relationen mellan språkets minsta enheter. Metoden ger som resultat att relationen mellan orden 

 nämligen människa och jord, är uppenbar. Detta innebär att den första varelsen som ,אדמה och אדם

perikopen berättar om inte främst är man, utan människa, och hens främsta syfte är att relatera till 

jorden. Vidare ger metoden som resultat att relationen mellan orden אׁש och אׁשה, nämligen man och 

kvinna, är uppenbar. Detta innebär att texten betonar mannens och kvinnans samhörighet och likhet, 

vilket en klassisk tolkning har försummat, då kvinnan har gjorts till ”det andra könet”, det vill säga 

”det annorlunda”. Textens främsta syfte med kvinnan är, istället, att ge mänskligheten ömsesidighet i 

sin natur. Perikopen har parallellt med detta en patriarkal underton, vilket accepteras i studien 

såsom textens utgångsläge, inte som dess påbjudande av kvinnoförtryck. Studiens sammantagna 

slutsatser stärker perikopens relevans inför idéer om och strävan efter jämställdhet i 2000-talets 

Sverige. 

Nyckelord: människa, kvinna, man, genus, feminism, relation, strukturalism, ahistorisk 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett utdrag ur ordningen för Vigselgudstjänst i Svenska kyrkans Kyrkohandbok lyder: 

”Låt oss nu höra Bibelns ord om kärlekens gåva och ansvar. 

Prästen eller någon av brudparets vänner läser följande bibeltext. 

Jesus sade: 

Skaparen gjorde från början människorna till man och kvinna. Därför skall en man lämna 

sin far och sin mor för att leva med sin hustru och de två ska bli ett.”1 

En ung kvinna, mamma, hustru och präst berättade för mig att hon har så svårt för den här biten 

under Vigselgudstjänsten att hon brukar hoppa över den, fast den är markerad som en text som inte 

får utelämnas. När jag frågade varför, svarade hon: ”Ja men, vad är det för en kvinnosyn?!”. Vid 

närmare eftertanke, var jag beredd att hålla med henne. Den sista meningen i citatet låter precis som 

i de gamla folksagorna: ”Prinsen dansade med sin brud och de levde lyckliga i alla sina dagar.”2 I 

språkstrukturen gömmer sig en stark objektifiering av bruden, vilken blir tydlig om vi faktiskt byter ut 

”brud” mot ett verkligt objekt, till exempel: ”Prinsen dansade med sin kvast”. I detta led uppstår 

ingen motsättning mellan syntax och innebörd; det vill säga – kvasten fungerar i sin satsdel som 

objekt. Men i nästa led kolliderar essensen med uttrycket: ”… de levde lyckliga i alla sina dagar.” En 

kvast är varken lycklig eller ledsen – den är ett objekt. Problemet med texten i Vigselordningen ligger, 

enligt mig, i språkets struktur som förmedlar mannens ägandeskap över ”sin hustru”. Texten ger 

hustrun/kvinnan endast del i subjektskapet när hon omnämns tillsammans med mannen i det plurala 

”de”. 

Inför vigseln mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling sommaren 2010 gick debatten om 

varför Kungen skulle överlämna Kronprinsessan till brudgummen och varför inte brudparet skulle gå 

in i kyrkan tillsammans.3 I debatten kom argumentet upp att Victoria är en myndig kvinna i ett 

jämställt land och inte borde anamma en tradition som bygger på att fadern lämnar över 

förmyndarskapet över bruden.4 På bröllopsdagen skedde ”överlämningen” av bruden från far till 

brudgum före trappan i altargången, så att brudparet kunde gå de sista stegen fram till altaret 

tillsammans. 

I ett land där debatten kan bli så het runt en frivillig symbol för förekomst eller avsaknad av 

jämställdhet, på vilket sätt kan och bör vi arbeta med gudstjänstens fastställda uttryck i text? Vad 

betyder det i ett samfund som strävar efter jämställdhet mellan män och kvinnor, att själva 

ordningen för vigselgudstjänsten innehåller en objektifierande beskrivning av hustrun? Bibelcitatet i 

Vigselordningen kommer från Matteusevangeliet 19:5, vilket i sin tur är ett citat av Genesis 2:24. 

                                                           
1 Den Svenska Kyrkohandboken, Vigselgudstjänst, 2010 
2 Ett tydligt exempel är dansleken om Törnrosa som ”var ett vackert barn”, ”bodde i det höga slott” och som 
”sov i hundra år”. Törnrosa spelar huvudrollen, ända fram tills prinsen kommer in i sagan. De sista två verserna 
speglar detta subjektsbyte genom texten: ”Prinsen dansar med sin brud, med sin brud, med sin brud.” ”Och alla 
hjärtan fröjda sig, fröjda sig, fröjda sig.” 
3 http://www.dn.se/nyheter/sverige/kungen-leder-victoria-till-altaret 
Uppdaterad 2010-05-24 21:34. Publicerad 2010-05-24 18:46. Hämtad 2011-11-30 
4 http://www.dn.se/debatt/victoria-maste-tanka-om-nar-det-galler-brollopet 
Uppdaterad 2010-04-22 07:43. Publicerad 2010-04-22 06:47. Hämtad 2011-11-30 
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Bakgrunden till den här studien är mitt intresse för hur en av Bibelns mest bearbetade texter, 

Genesis 2:4b-24, framställer relationen mellan man och kvinna, direkt såväl som indirekt. Jag anser 

att relevansen i försöket att läsa Genesis 2 med fräscha ögon, därmed inte sagt neutrala, är aktuell. 

Mitt perspektiv är feministiskt färgat vilket specificeras vidare i avsnitt 2.3 Feministiskt perspektiv. 

Mitt personliga intresse ligger främst i hur jag kan låta den här texten tala till mig idag, utan att 

verkningshistoriens mer tongivande slutsatser får automatiskt företräde i min tolkning. Hur kan jag, 

till följd av min tolkning, använda och förhålla mig till den här texten i en kommande yrkessituation 

som präst i Svenska kyrkan? 

1.2 Syfte 

Den här studien ska belysa skillnaderna mellan beskrivningen av Guds frambringande av mannen 

respektive kvinnan i perikopen Genesis 2:4b-24. Studiens övergripande syfte är att bearbeta frågan 

om Genesis 2:4b-24 kan vara relevant i förhållande till tanken på jämställdhet mellan man och kvinna 

i Sverige på 2010-talet. Studiens specificerade syfte är att ge ett förslag på en översättning av Genesis 

2:4b-24; en översättning som har potential att möta denna relevans. 

1.3 Problemformulering 

Det problematiska med Genesis 2:4b-24 är vilken möjlighet det egentligen finns att argumentera för 

dess användning inom Svenska Kyrkan, när denna organisation officiellt strävar efter en jämlik 

tillvaro. Hur ska användandet av den här perikopen, och liknande texter, kunna motiveras utan att 

motarbeta denna strävan? Vad gör vi med exempelvis citatet, ovan, ur Kyrkohandbokens ordning för 

vigselgudstjänst? Alternativet att systematiskt plocka bort texter ur gudstjänstsammanhangen kan bli 

förödande, då många delar av Bibeln har en tydlig patriarkal agenda. Vad blir i så fall kvar? Å andra 

sidan är frågan om bibeltexter som den här kan vara relevant och fungera för kvinnor som andlig 

inspirationskälla i dagens svenska samhälle? Hur ska vi till exempel hantera de två ord i Genesis 2:18 

som definierar kvinnan och hennes relation till mannen innan hon är skapad. Orden är כנגדו עזר  och 

kan översättas med; ”en hjälp som motsvarar honom”. Dessa spänningar mellan text och tillvaro 

leder fram till följande frågeställningar till texten. 

1. A) Vilket syfte menar texten att Gud har med att göra människan tvåkönad?  

B) Vilket syfte menar texten att Gud har med att skapa mannen respektive kvinnan? 

2. Hur beskriver texten den direkta relationen mellan kvinna och man? 

3. Vad ger texten för utgångsläge i skapelsen åt mannen respektive kvinnan? 

I relation till dessa frågor fokuserar studien särskilt på verserna 7, 18, 22 och 23 i perikopen. Att 

besvara dem ska leda studien närmare sitt syfte. 

1.4 Avgränsning och metodologiska överväganden 

I en större studie hade det varit relevant att grundligt jämföra med andra texter i Gamla testamentet 

där nyckelord som exempelvis עזר förekommer. I den här uppsatsen avser jag inte att göra egna 

interpretationer av parallelltexter. Jämförelsen stannar vid rådfrågande av kommentarer och artiklar. 

Citat i uppsatsen återges genomgående med originalkursivering. Endast återgivande av hebreiska ord 

har modifierats. 

Studiens förankring i samtidens svenska samhälle och Svenska kyrkan går via mig som författar 

studien. Mitt yrkes- och livsval att bli präst i Svenska kyrkan ger mig möten med framtida präster och 

präster i arbete. Tillsammans med yrkesvalet ger mitt kyrkliga engagemang mig även möten med 
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människor som använder Bibeln på väldigt olika sätt i sina liv. Många av dessa möten ger upphov till 

frågor i likhet med den som jag redogjorde för i avsnitt 1.1 Bakgrund. Även om mina erfarenheter 

inte täcker in någon stor del av Sveriges samhälle vill jag hävda att studien möter ett behov, som jag 

har träffat på i min omgivning. 

Perikopen som hanteras ger tydligt uttryck för ett heterosexuellt förhållningssätt. Resonemanget i 

studien kommer att föras med hjälp av heterosexuellt generaliserande begrepp. Det är möjligt att 

sexualitet emellanåt hanteras som något entydigt och förenklat, vilket inte stämmer överens med 

min uppfattning av verkligheten. Tyvärr är studiens omfattning så pass begränsad att endast en 

heterosexuell vinkling av tvåsamhet kommer att hanteras. 

I mycket stor utsträckning behandlar den här studien förhållandet mellan en hypotetisk kvinna och 

en hypotetisk man. Ett problem med många av Bibelns texter är just att de inbegriper antingen 

kvinnor eller män. Som jag förstår verkligheten har alla människor inte samma möjlighet att 

identifiera sig med dessa könsbeskrivningar. En person kan känna samhörighet med ingen eller båda 

av kategorierna kvinna och man. I den här studien hanterar jag detta genom användandet av det 

neutrala pronomenet hen, som ett samlingsnamn för hon, hen eller han. Jag anser det vara relevant i 

allmänhet att kunna använda ett könsöverskridande pronomen, dels på grund av ovanstående 

hänvisning till olika människors erfarenhet av verkligheten, dels för att slippa det omständliga, men 

icke fullständiga, han/hon i löpande text. I den här studien blir detta särskilt relevant i avsnitt 2.3 som 

hanterar feministiskt perspektiv, då ”feministen” inte nödvändigtvis måste vara kvinna. 

Huvudbegreppen i undertiteln på denna uppsats är ”strukturalistisk studie” samt ”relationen mellan 

kvinnan och mannen”. Du, som läsare, kommer att märka att det första begreppet ges ett stort 

utrymme genom en ingående förklaring i kapitel 2. Där redogör jag för bortsållade metodperspektiv 

och förklarar några strukturalistiska tankar, samt ger en överblick över feminismens spännvidd. Det 

främsta motivet till att metodkapitlet utgör en dryg tredjedel av uppsatsen vill jag nu kort 

kommentera, för att ge läsaren ett handtag på vägen fram mot studiens huvudmoment i kapitel 3 

och 4. Strukturalistkritiken ger möjlighet att undersöka hur texten uttrycker sig, med vilket menas 

relationen mellan bokstäver och ord. Idéerna om dessa relationer vidgar sig ju mer man gräver i dem. 

Samma relationsidéer kommer att visa sig avgörande för studiens resultat, varför en grundlig 

genomgång av dem är på sin plats. Undertitelns andra begrepp och feministiska ådra; ”relationen 

mellan kvinnan och mannen” är beroende av en ingående förklaring av strukturalismens idéer. Det är 

just studiet av relationen mellan textens beståndsdelar som motiverar dess relevans för en jämställd 

relation mellan kvinna och man.
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2. Metod 

Följande kapitel ska leda fram till metodvalet som ska bära studien fram till avslut. I avsnitt 2.1 gör 

jag en översikt över exegetiska metoder, för att komma fram till val av metod och motivering varför. I 

avsnitt 2.2 respektive 2.3 beskriver jag strukturalistkritik som metod och feminism som perspektiv. 

Avsnitt 2.4 avslutar kapitlet med problematiserande funderingar kring mitt subjektiva förhållande till 

strukturalism och feminism i relation till den här studien. 

2.1 Exegetik 

För att göra ett välgrundat metodval ska jag först beskriva olika metoders förhållningssätt gentemot 

texten. Metoder skiljer sig åt genom hur man arbetar med texten och vilka frågor man ställer till den. 

Stycket som följer närmast, 2.1.1, beskriver grunderna i dessa förhållningssätt, stycket efter, 2.1.2, 

ger exempel på konkreta metoder och det sista stycket, 2.1.3, förklarar metodvalet. 

2.1.1 Metodiska förhållningssätt 

Exegetiska metoders särdrag varierar utifrån vilka frågor de ställer och vilken referenspunkt inuti 

texten som används.5 Odil Steck strukturerar sin metodguide genom att dela in metoderna i två 

huvudgrupper. I den första styrs metoderna av frågor som avhandlar textens tillblivelse.6 I den andra 

gruppen styrs metoderna av frågan om vilka förutfattade meningar som gömmer sig i texten. 

Utgångspunkten i den andra gruppen är att texten har färgats av en verklighetsuppfattning som hålls 

för självklar av författarna eller redaktören.7 För att vidga begreppen beskriver Steck den analytiska 

processen i den första gruppen som en rörelse bakåt i tiden, från den textform som vi har framför oss 

idag, exempelvis Biblia Hebraica Stuttgartensia, till de äldsta stadierna av textmassans skrivna och 

talade form. Den andra gruppens analytiska process omnämner han som en djupgående rörelse, där 

textens form, traditionsarv och historiska arv hanteras. 8 

”These approaches were not decreed by exegetes, but were occasioned by the biblical 

subject matter itself, and they are directed very simply toward that which one must clarify 

if one wishes to see a text in its original setting: toward the formative relationships of a 

text, and toward the intended substance of its statements when it was formulated.”9 

Steck menar att texten själv påbjuder en analys i relation till textens historia. Metoderna ska därför 

leda fram till att kunna tolka textens historiskt bestämda mening.10  

John H. Hayes & Carl R. Holladay (härefter förkortat H & H) inleder sin guidning i exegesens metodik 

med att visa på vilka gap som finns mellan uttolkaren och texten. Till att börja med är uttolkaren 

oftast inte den primära adressaten, därutöver delar uttolkaren sällan modersmål med texten och 

aldrig en exakt kulturell eller historisk överensstämmande situation.11 H & H gör klart att målet för 

exegeten är att nå en informerad förståelse, inte att bestämma den enda innebörden av texten.12 

                                                           
5 De två metodguider som hänvisas till kan anses vara lämpliga utgångspunkter i kapitel 2, eftersom de 
representerar den tyska (Steck) respektive den anglosaxiska (Hayes & Holladay) skolan. De täcker därför in 
större delen av den klassiska exegetiken som helhet. 
6 Steck, 1998:15 
7 Steck, 1998:16 
8 Steck, 1998:17 
9 Steck, 1998:20 
10 Steck, 1998:15 
11 Hayes & Holladay, 2007:5-7 
12 Hayes & Holladay, 2007:21 
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Författarparet hanterar inte metoderna i tydliga grupper såsom Steck gör, utan radar upp dem i en 

ordning som, enligt dem, inte är lämpligare än någon annan. Ett område där Steck och H & H är 

överens är att texten ska styra metodvalet. Enligt H & H beror det på texten vilka metoder som är 

relevanta att använda och ifall de har någon koppling sinsemellan.13 Steck menar att god metod går 

tillväga med både nyfikenhet och självkritik. ”In the grasp of this text, do we say what we want to 

hear, or does it tell us what we should hear?” 14 

2.1.2 Exempel på exegetiska metoder 

Steck räknar upp sju metoder som, enligt honom, är de fundamentala, beprövade och utforskade;15 

textkritik, litterär kritik, transmissionshistorisk och redaktionshistorisk metod, samt formkritik, 

traditionshistorisk metod och bestämning av historisk miljö. H & H ger exempel på nio metoder, 

bland andra grammatikkritik, strukturalistisk kritik och kanonkritik, vilka Steck inte nämner. H & H ger 

ytterligare exempel på exegetiska metoder utifrån speciellt fokus; till exempel feministiskt 

perspektiv.16 Dessa exegeter kategoriserar inte metoderna utifrån samma kriterier, så det är en aning 

vanskligt att jämföra deras kategorier. Som nämnts i stycke 2.1.1 fokuserar Steck på textens 

historiska förankring, medan H & H menar att just detta är ett problem som aldrig helt kan 

överbryggas. Deras beskrivningar av exegetiskt textarbete sammanfaller ändå på flertalet ställen. Jag 

väljer därför att fokusera på innehållet i de olika metoderna, som dessa exegeter lägger fram, och att 

lägga namnen åt sidan. 

Ett mycket vanligt sätt att börja arbeta med en antik text är att lokalisera misstag som texten har fått 

genom århundraden av kopiering. Intresset ligger främst i att komma så nära originaltexten som 

möjligt. Med originaltext menas det utseende som texten hade efter avslutad produktionsfas.17 Att 

nå originaltexten helt och hållet är en illusion, eftersom handskrifterna som finns att tillgå inte är 

fysiska original.18 Lika viktigt inom exegetiken är att undersöka textens produktionsfaser. Ett sådant 

arbete rör sig på andra sidan den gräns då texten fick form av en slutprodukt.19 Metodens syfte kan 

vara att tolka texten utifrån vilket kapitel i vilken bok den återfinns i,20 eller att undersöka textens 

struktur,21 eller att söka efter spår av tydlig retorik.22 Steck beskriver hur textens innebörd kan ha 

förändrats allteftersom textmassan har utökats och samtidigt ligger den ursprungliga meningen kvar, 

gömd i den nyare helheten.23 

Några metoder syftar till att undersöka textens muntliga förflutna. På detta område hanterar Steck 

och H & H förhållandet mellan muntliga och skriftliga källor ganska olika. Steck utgår ifrån att det 

exegetiska arbetet kan fortsätta bakåt från den tidigaste skrivna källan till sökande efter muntliga 

                                                           
13 Hayes & Holladay, 2007:187 
14 Steck, 1998:xv 
15 Steck, 1998:15 
16 Hayes & Holladay, 2007:167-177 
17 Steck, 1998:40 
18 Hayes & Holladay, 2007:37 
19 Steck, 1998:47-49 
20 Hayes & Holladay, 2007:94; Steck, 1998:48 
21 Hayes & Holladay, 2007:95 
22 Hayes & Holladay, 2007:92-93 
23 Steck, 1998:48 
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källor.24 Möjligheten att greppa de muntliga källorna varierar mellan olika textgenre, menar han.25 H 

& H anser däremot att muntlig och skriftlig tradition bör behandlas parallellt. 

“Since traditions may be oral or written, or even a combination of both, tradition criticism 

is not limited to the oral period. Even if a sacred story or tradition originally circulated in 

an oral form and was transmitted orally through several generations, it could still function 

as tradition after it was written down.”26 

En text kan, som antytts ovan, ha vuxit fram i en lager-på-lager-process. De redaktionella 

förändringar som skett kan anses vara ledtrådar till författarens/redaktörens teologiska agenda.27 

Tydliga redaktionskomponenter, såsom introduktion och avslutande, kan bli goda ledtrådar till 

författarens avsikt. Den kan också förmedlas genom till exempel tal eller böner, som utgör 

koncentrat av teologiska poänger.28 Tanken på en agenda i texten, för oss vidare in på textens 

underförstådda verklighetsuppfattning. För att nå den kan det finnas en poäng i att hantera mindre 

stycken text i taget och strunta i vilken bok som omgärdar perikopen.29 Förutsättningen är att 

författaren och hans adressater delade en gemensam språklig uttrycksvärld av ljud, ord och 

meningar, ur vilken författaren använde eller undvek komponenter för att kunna uttrycka vad hen 

ville säga.30 Exegeten kan undersöka textens meningsbyggnad, grammatiska konstruktioner och 

syntax, samt enskilda ords ursprung.31 Att börja i textens minsta beståndsdel, det enskilda ordet, kan 

öppna en stor del av den återstående texten, om det är ett centralt begrepp.32 H & H varnar dock för 

tron att ett ord i antik hebreiska hade en grundbetydelse, som skulle kunna hämtas ur ordets rot. Om 

så vore fallet är det inte säkert att den antika författaren kände till ordets ursprungsbetydelse mer än 

vi känner till ursprunget till de ord vi använder idag.33 Exegeten bör även vara försiktig med 

antaganden att ett teologiskt koncept endast kunde uttryckas på ett sätt. Ordets betydelse finns 

främst att hämta i dess sammanhang i texten, menar H & H.34 

2.1.3 Metodval 

I föregående stycke redovisades förslag på hur en exeget kan arbeta med och förhålla sig till sin 

perikop. Alla förslagen hanterar texten i relation till dess historiska situation. Steck menar att om en 

gammaltestamentlig text ska förstås, måste det ske i relation till dess situation i det antika Israels 

teologiska historia.35 Detta är en viktig faktor. Det är riskabelt att tro att vi som lever idag förstår 

texten utan hinder, bara genom att läsa den utan att undersöka dess historia. Samtidigt anser jag att 

en ensidig betoning på den historiska situationen kan leda till ett statiskt tolkningsförfarande. Texten 

är till stor del redan separerad från sin historiska kontext. Vad hindrar mig att öppet utgå ifrån den 

separationen och lägga tyngden på dess relation direkt till mig? Det kan vara så att synen på kvinnan 

under perikopens tillkomsttid inte är kompatibel med en friare syn på könsroller som många 

                                                           
24 Steck, 1998:63 
25 Steck, 1998:63-64 
26 Hayes & Holladay, 2007:117 
27 Hayes & Holladay, 2007:128 
28 Steck, 1998:83 
29 Hayes & Holladay, 2007:111 
30 Steck, 1998:96 
31 Hayes & Holladay, 2007:72 
32 Hayes & Holladay, 2007:73 
33 Hayes & Holladay, 2007:79-80 
34 Hayes & Holladay, 2007:80 
35 Steck, 1998:140 
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eftersträvar i exempelvis dagens Sverige. Med denna utgångspunkt kan det bli relevant att, från 

början till slut, arbeta med texten så som den ser ut, inte gräva sig tillbaka i tiden genom olika 

textskikt. Så fungerar arbetet utifrån en strukturalistkritisk metod. 

Strukturalistkritik hanterar varje text ahistoriskt, det vill säga frånkopplad sin historiska situation. 

Texten hanteras utifrån vad den säger till exegeten nu och frågor till texten formuleras i försök att 

avslöja underliggande antaganden som hålls för att vara universella utgångspunkter.36 I en 

strukturalistkritisk tolkning används texten mer som en spegel än som ett fönster.37 Det ahistoriska 

förhållningssättet innebär att texten behandlas utifrån den textversion som exegeten väljer. Man 

fokuserar inte alls på att kartlägga skikt i texten, eller att behandla tidigare och senare versioner av 

den.38 Detta betyder inte att metoden hanterar texten som ett platt material. Enskilda ord, textens 

flyt eller uttalade argument analyseras som en ytstruktur. Men strukturalistkritisk metod utgår ifrån 

att texten även har något att säga på en djupare nivå. Med djupstruktur menas de principer som är 

inbyggda i texten utan att de ens behöver vara utskrivna. Utifrån det här resonemanget hanteras den 

övertygelse eller världsordning som texten uttrycker som självklar.39 

Eftersom den här studiens syfte fokuserar textens relation till ett dilemma i Svenska kyrkan idag, är 

denna metod ett naturligt val. Strukturalistkritikens fokus ligger på texten, läsaren och processen att 

läsa.40 Den här metoden har därför potential att leda förbi tolkningstraditionens arv och ge ett 

naknare möte med texten. I bakgrundsbeskrivningen efterlyser jag en läsning av Genesis med fräscha 

ögon. H & H nämner tidigt i sin metodguide fördelen och nackdelen med Bibelns tolkningstradition. 

Positivt är att man kan ta hjälp av de som har banat väg förut. Negativt är att ens egen tolkning lätt 

färgas av tidigare exegeters slutsatser.41 Det är med tanke på denna ”färgning” som jag använder 

uttrycket fräscha ögon. Någon starkare värdeladdning ligger inte i uttrycket, än att den här studien är 

gjord i ett försök att undgå denna färgning. Färgningen kan härledas ända tillbaka till Nya 

testamentets tillblivelse, där Paulus tolkar texten kronologiskt och lägger en värdeladdning i att 

kvinnan skapas som nummer två. 

”En man … - … är en avbild och avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen, ty 

mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen, och mannen skapades inte 

för kvinnan utan kvinnan för mannen.”42 

Det finns indikationer på att Paulus inte var först med den här sortens utläggning av Genesis. Helen 

Schüngel-Straumann visar en rad belägg för att tolkningen av kvinnan som vacker farlig förförerska 

började synas litterärt under de sista århundradena f.Kr. och därför legitimerade ett nedvärderande 

av kvinnor.43 Författaren hänvisar slutligen till Första Timotheosbrevet 2:8-15, där denna 

nedvärdering återkommer. 

                                                           
36 Hayes & Holladay, 2007:141 
37 Hayes & Holladay, 2007:140 ”In structuralist interpretation, a text is viewed more as a mirror than as a 
window.” 
38 Hayes & Holladay, 2007:142 
39 Hayes & Holladay, 2007:143 
40 Hayes & Holladay, 2007:141 
41 Hayes & Holladay, 2007:15 
42 1 Kor 11:7-9, Bibel 2000 
43 Schüngel-Straumann, ”Creation of Man and Woman”, 1993:55-59 
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”…she is the only one seduced, thus ranking first in the order of sin while second in the 

order of creation. The literary sequence is changed to a chronological one, which is part of 

the classical interpretation of the text.”44 

Återupprepandet och befästandet av den här sortens tolkning genom verkningshistorien, gör att jag 

anser att endast en metod som försöker stå oberoende av det historiska arvet, till och med Nya 

testamentet, är relevant när min intention är att se Genesis 2:4b-24 på nytt. Därmed inte sagt att ett 

annat metodval nödvändigt leder till en misogyn tolkning av samma perikop. 

Ytterligare en fördel med strukturalistkritisk metod är att den möter frågorna jag ställer i min 

problemformulering, angående textens skillnad på ordval kring mannen och kvinnan. Genom detta 

resonemang möter metodvalet mitt syfte; att ge ett tolkningsförslag av texten som är relevant i 

förhållande till tanken på jämställdhet mellan man och kvinna i Sverige på 2010-talet. Redan i syftet 

ligger en bias, en förutfattad mening, att jämställdhet är att föredra. Som nämndes ovan i stycke 

2.1.1, betonar Steck balansen mellan nyfikenhet och självkritik; att vi ska låta texten tala och inte 

själva bestämma vad den säger. Min strävan är att låta texten vara ”sin egen” så mycket som möjligt. 

Men det är omöjligt att vara objektiv, varför det är bättre att uttala sitt perspektiv från början, i det 

här fallet ett feministiskt. Mycket förenklat handlar feminism, enligt mig, om att avslöja obalans i 

genusförhållanden och verka för jämställdhet. Caroline Ramazanoglu skriver att tillgång till makt 

avgör vem som blir berättigad att producera auktoritativ kunskap. Denna makt har inte varit och är 

fortfarande inte tillgänglig för alla.45 Begreppet feminism kommer sig av att genusobalansen, 

historiskt sett, oftast har utgjort en fördel för det maskulina. Utifrån dessa premisser bör 

strukturalistkritisk metod ur ett feministiskt perspektiv vara den här studiens arbetsredskap. 

2.2 Strukturalism 

2.2.1 Antropologisk strukturalism 

I detta stycke lägger jag fram den antropologiska dimensionen av strukturalism, vilket hanterar 

strukturalismens sätt att tänka angående människan som varelse. Jag kommer att använda ett visst 

mått av generalisering i jämförande av olika samhällen, trots att linjerna mellan dem inte är 

vattentäta.  

I människans sätt att leva ger hon uttryck för en förmåga att bygga strukturer, som hon sedan lever i 

och därför påverkas av. Denna princip kallas verum factum och lanserades redan på 1700-talet av 

Giambattista Vico. Han menade att det som människan anser vara sant (verum) och det som hon 

själv har åstadkommit (factum) är, i grunden, ett och samma. Det mänskliga sinnet har en form som 

människan använder för att tolka världen, vilket ger att hennes uppfattning av världen har kommit ur 

hennes eget sinne.46 ”[N]ot only does man create societies and institutions in his own mind´s image, 

but these in the end create him…”47 

I Vico´s fotspår var det först under 1900-talet som strukturalismen blommade upp och framhöll 

tanken om att världen inte består av enskilda objekt, vars egenskaper kan uppfattas och därefter 

klassificeras. Varje person som uppfattar ett objekt, gör det utifrån en förutbestämd partiskhet eller 

                                                           
44 Schüngel-Straumann, ”Creation of Man and Woman”, 1993:59-60 
45 Ramazanoglu, 2002:13 
46 Hawkes, 1977:13 
47 Hawkes, 1977:14 
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fördom – i vetenskapliga sammanhang kallad bias. Det är således omöjligt att uppfatta något på ett 

objektivt sätt. Strukturalismens princip är att världen består av relation istället för sak.48 

“Accordingly, the relationship between observer and observed achieves a kind of primacy. 

It becomes the only thing that can be observed. It becomes the stuff of reality itself. …-… 

In consequence, the true nature of things may be said to lie not in things themselves, but 

in the relationships which we construct, and then perceive, between them.”49 

Nätverken av dessa relationer bildar de strukturer som är föremål för ett strukturalistiskt studium. 

Strukturerna, som människor överallt bygger upp, syftar till att göra omvärlden begriplig. De är 

menade att förklara och således minska gapet mellan obegripliga fenomen och upplevelsen av 

verkligheten. Strukturerna kan vara av exempelvis naturvetenskaplig eller mytologisk karaktär. 

Skillnaden mellan en mytologisk och en naturvetenskaplig struktur kan tyckas vara stor och tydlig. En 

strukturalist frågar dock inte efter likheter och skillnader mellan strukturerna i sig. Hen skulle hävda 

att det inte finns några strukturer per se, utan det som finns och det som strukturalisten frågar efter, 

är människans förmåga att bygga dessa strukturer från början. Denna förmåga är vid närmare 

undersökning lika komplex och avancerad oavsett strukturens utseende. 50 Huvudpoängen med 

antropologisk strukturalism är att se och erkänna att människans uppställda strukturer utgör ramen 

för hennes tillvaro och därför påverkar henne. Hennes sätt att hantera tillvaron startar en 

dominoeffekt: strukturen som hon har konstruerat, konstruerar i sin tur människan själv. 

2.2.2 Lingvistisk strukturalism 

Den lingvistiska sidan av strukturalismen tog fart i början av 1900-talet. Liksom inom det 

antropologiska fältet ifrågasattes tanken om enskilda objekts inneboende substans. I lingvistiskt 

sammanhang innebar detta ett opponerande mot att ett ords utseende har något med dess objekts 

essens att göra. Ord förknippade med vatten har inte speciellt flödande vokaler, eller ord 

förknippade med järn karakteriseras inte av kantiga konsonanter. Detta handlar inte om 

ljudhärmande ord, såsom ”plask” eller ”bang”, utan att träd skulle heta träd, på grund av att 

essensen i trädet skulle stämma överens med essensen i ljudformationen ”träd”. Jean Piaget var en 

av dem som hanterade detta, genom att peka på språkstrukturens självreglering. Det betyder att 

språket inte formuleras i överrensstämmelse med verkligheten, utan i överensstämmande med 

språkets egna regler.51 Här finns förklaringen till uttrycken som jag lyfte i avsnitt 1.1 Bakgrund; 

”Prinsen dansar med sin brud” och ”Därför skall en man … - … leva med sin hustru”. Språket hanterar 

orden ”sin brud” och ”sin hustru” främst utifrån grammatiska regler och inte utifrån essensen hos en 

brud eller hustru.52 Enligt Ferdinand de Saussure hanterar språkets tecken relationen mellan det som 

beskrivs, ”the concept of a tree”, och det som beskriver, det vill säga ”the sound-image made by the 

word ’tree’”.53 

Strukturalistisk lingvistik hanterar alltså relationer mellan beståndsdelar, inte bara mellan ord utan 

också mellan de enheter som bygger orden. Relationen mellan beståndsdelarna utgör 

                                                           
48 Hawkes, 1977:17 
49 Hawkes, 1977:17 
50 Lévi-Strauss, ”The Structural Study of Myth” 1955:106 
51 Hawkes, 1977:26 
52 Detta resonemang följs upp i avsnitt 5.1 Metodanalys. 
53 Hawkes, 1977:25 
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kommunikationskanalen. Några begrepp som används är fonematik och fonetik. Fonetik är något 

som de flesta av oss, som är uppvuxna i Sverige, stötte på när vi, som 10-åringar, skulle börja lära oss 

engelska i skolan. Bredvid varje ord på engelska fanns konstiga krumelurer som skulle visa hur det 

engelska ordet skulle uttalas. Fonetiken är vetenskapen om språkljuden. Under fonetikens paraply 

finns begreppet fonem. Fonem är ordens minsta språkljudsenhet vars funktion är att genom 

särskiljning ge en betydelse. Fonemen är varje enskilt ljud i ett ord som avgör att ordet inte blir något 

annat. Till exempel är m och b olika fonem i det svenska språket, eftersom orden ”mil” och ”bil” inte 

betyder samma sak. Det enskilda ljudet blir avgörande för ordets betydelse. Samtidigt är även l och t 

olika fonem, eftersom ”bil” och ”bit” inte betyder samma sak. Fonemet hämtar sin distinktion ur allt 

det som det inte är; det definieras negativt. Det är skillnaden mellan l och t som genererar mening.54 

”Signs, like phonemes, function ’not through their intrinsic value but through their relative 

position’, and thus – since the total mode of language is oppositional – ‘… whatever 

distinguishes one sign from the others constitutes it.’”55 

Andra begrepp som lanserades av Saussure är langue och parole, det vill säga språk och tal. Dessa 

begrepp var hans sätt att skilja den teoretiska och den praktiska delen av språket. Det går inte att 

tänka sig ett språk skiljt från dess fulla potential; till exempel svenska med alla dess teoretiska 

möjligheter från slang till akademiskt uttryckssätt. Lika lite kan språket existera utan sina praktiska 

uttryck i varje enskild stund. Det är de enskilda unika samtalen som ger språket existensberättigande. 

Utan dem skulle det inte vara relevant med grammatiska och syntaktiska regler. 

”The rules of chess can be said to exist above and beyond each individual game, and yet 

they only ever acquire concrete form in the relationships that develop between the pieces 

in individual games. So with language. The nature of the langue lies beyond, and 

determines, the nature of each manifestation of parole, yet it has no concrete existence of 

its own, except in the piecemeal manifestations that speech affords.”56 

Mellan dessa dimensioner av langue och parole går dock inga vattentäta skott. Språket uppträder 

mer flytande än schack.57 Men styrkan med Saussures begrepp är att de betonar och erkänner både 

språkets synkroniska och dess diakroniska dimension.58 

Den synkroniska dimensionen hanterar all tid samtidigt, medan den diakroniska hanterar ett 

historiskt, kronologiskt perspektiv. Den förra kan sägas vara vertikal och den senare horisontell. Den 

horisontella dimensionen hanterar meningsbyggnad, vilket betyder att när ord läggs efter varandra, 

skapar de ett innehåll tillsammans. Den vertikala dimensionen är istället alla ord som skulle kunna 

byta ut något av orden i den valda meningen. Det kan förklaras närmare med exempelmeningen: ”Vi 

ska gå och handla.” Dessa ord har lagts ihop i den horisontella dimensionen och ger en viss 

information. Vi förstår det på grund av en överenskommelse om vad varje ord ska betyda, men vi 

förstår det också därför att varje ord skiljer sig från det som inte står där. Det som skulle kunna stå i 

meningen, men inte gör det, bildar en förståelsebakgrund. I denna bakgrund, som utgör den vertikala 

dimensionen, återfinns exempelvis alla andra subjekt som skulle kunna byta ut ”vi”. Meningen kan 

bli: ”Jag ska gå och handla”, ”Anders ska gå och handla”, eller ”De ska gå och handla”. Samma 

                                                           
54 Hawkes, 1977:22 
55 Hawkes, 1977:28, inkluderat citat ur Saussure, Cours de Linguistique Générale, 1915:118-121 
56 Hawkes, 1977:21 
57 Culler, 1975:8 
58 Hawkes, 1977:20 
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resonemang används om fonemen, som nämndes ovan, vilka avgör om ett ord betyder exempelvis 

”mil” eller ”bil”. Både språkljud, ord och meningar kan därför kategoriseras som bärande enheter 

eller beståndsdelar.59 Samtidigt är helheten sällan eller aldrig lika med summan av delarna, vilket vi 

förstår av följande mans arbete. 

Roman Jakobson var en man som arbetade mycket med distinktionen mellan horisontell och vertikal 

dimension. Han hade sitt akademiska ursprung i Ryssland, inom det lingvistiska fältet formalism. 

Mycket förenklat kan formalism beskrivas som en motsvarighet till strukturalism som parallellt växte 

fram bland ryska lingvister under 1920- och 30-talen.60 Jakobson hanterar språkets vertikala och 

horisontella referenser genom att utveckla dessa till teorin om binär polaritet mellan kombination 

och urval.61 För att förstå den, behöver vi först ägna uppmärksamhet åt hans uppställning av de sex 

faktorer som han menar att varje kommunikationsakt, det vill säga varje parole, innehåller. Två 

faktorer är avsändare och adressat, vilka jag anser förklarar sig självt. En tredje faktor är kontext, 

också det ett relativt välkänt begrepp. Förutom dessa presenterar Jakobson ytterligare tre faktorer; 

meddelande, kod och kontakt. Exempelvis kan meddelandet vara ”Vi ska gå och handla”, medan 

koden är det specifika språket svenska. Kontakten är, i detta fall, pappersskrift, men skulle också 

kunna vara elektronisk skrift, analogt eller digitalt tal, eller videokontakt med mera. 62 Alla dessa 

faktorer är aldrig i perfekt balans och kan aldrig återskapas exakt. Tillsammans bär de meningen som 

vill kommuniceras. Detta gör att varje kommunikationsakt är unik. Språkets natur gör att mening och 

innebörd aldrig går oförändrat vidare från person till person eller från tillfälle till tillfälle.63 Det måste 

finnas en överensstämmelse mellan avsändarens och adressatens symbolförståelse, om budskapet 

inte ska bli fruktlöst.64 

Med förståelse för kommunikationsaktens faktorer kan vi följa Jakobsons resonemang om 

kombination och urval. Dessa begrepp beskriver en process som pågår parallellt inom kod, kontext 

och meddelande. Enligt Jakobson ger processen verkningar i flera led vilket han har kartlagt bland 

annat genom studier av människor med afasi. Följande diagram visar relationen mellan Jakobsons 

hantering av kombination och urval och Saussures distinktion mellan språkets synkroniska och 

diakroniska dimension: 

Process    Manifestation Metod/Modus Riktning 

Synkronisk: Urval    Likhet  Metaforisk  Vertikal 

(Selektiv)    (Similarity) 

Diakronisk: Kombination    Beröring  Metonymisk  Horisontell 

    (Contiguity) 

Urvalsprocessen sker mellan tecken eller meningar som uppvisar likhet med varandra. En vanlig 

mänsklig förmåga är att byta ut vad som helst i en mening till något annat som betyder samma sak, 

till exempel ”du och jag ska gå och handla”, istället för ”vi ska gå och handla”. De flesta kan utanpå 

                                                           
59 Lévi-Strauss, ”The Structural Study…” 1955:86 (”constituent units”), Jakobson, 1971:75 (”constituent parts”) 
60 Hawkes, 1977:61 
61 Jakobson, 1971:74 
62 Jakobson, ”Concluding Statement…” 1960:353 
63 Hawkes 1977:83-84 
64 Jakobson, 1971:76 
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detta använda metaforer, liksom ”han lade benen på ryggen”, istället för ”han sprang så fort han 

kunde”.65 Kombinationsprocessen, å sin sida, sker genom att tecken eller meningar radas upp och på 

så vis berör varandra, för att tillsammans ge ett meddelande. I vardagligt tal visar sig den här 

dimensionen som metonymisk förmåga. En metonymi är att låta en sak representeras av en annan 

som har något gemensamt med det första. Till exempel kan ”kontoret” betyda ”personalen”, 

eftersom personalen arbetar på kontoret. Uttrycket ”hela kontoret var i uppror” blir förståeligt, trots 

att det bokstavligt sett är ologiskt.66 

”...[S]election (and, correspondingly, substitution) deals with entities conjoined in the 

code but not in the given message, whereas, in the case of combination, the entities are 

conjoined in both, or only in the actual message. The addressee perceives that the given 

utterance (message) is a COMBINATION of constituent parts (sentences, words, 

phonemes, etc.) SELECTED from the repository of all possible constituent parts (the code). 

The constituents of a context are in a state of CONTIGUITY, while in a substitution set signs 

are linked by various degrees of SIMILARITY which fluctuate between the equivalence of 

synonyms and the common core of antonyms.”67 (Versaler återgivna enligt originaltext.) 

Metafor och metonymi rör sig alltså i vertikal respektive horisontell dimension och utgör språkets 

binära poler.68 Att språkets helhet är mer än summan av delarna förstår vi av detta komplexa sätt att 

kategorisera språkets dimensioner, men det blir också mycket enkelt och tydligt när Jakobson ger 

som exempel det engelska idiomet: ”How do you do?”.69 Inom strukturalistisk lingvistik studeras, som 

sagt, inte beståndsdelarna i sig, utan relationen mellan dem. 

2.2.3 Strukturalistiskt studium av myt 

Giambattista Vico kom, genom sina studier, fram till att alla myter grundas i människors erfarenhet 

och deras försök att sätta en mänsklig, begriplig form på erfarenheten. Denna form springer fram ur 

människans tanke och blir den form på världen hon sedan upplever som naturlig.70 Lévi-Strauss för 

resonemanget vidare ett steg, genom sin tes att myten tänker i människan.71 Jag förstår detta uttryck 

på följande sätt. Något som tänker är ett levande väsen. Ingen människa kan säga att hon själv har 

skapat en myt eller någon myt. Myten finns inom människan oavsett hennes eget verk. Lika lite som 

hon kan säga: ”jag har skapat den här kroppen som jag lever i; jag har skapat den här hjärnan”, lika 

lite kan hon säga: ”jag har skapat myterna”, eftersom den mytologiska strukturen finns inneboende i 

henne. När en människa föds har hon oftast några olika saker till skänks – bland annat förmågan att 

andas, förmågan att kommunicera och förmågan att tänka mytologiskt. 

Det här är bara en av Lévi-Strauss många komplexa synsätt på myten. Vi såg ovan att Saussure 

använde sig av begreppen langue och parole, av vilka han såg langue tillhörande en synkronisk 

dimension och parole en diakronisk. Lévi-Strauss talar hellre om ”revertible time” och ”non-revertible 

time”72, det vill säga tid som kan återvända eller inte. Langue är i det här sammanhanget något som 

går att återvända till, medan ett parole inte går att återvända till. Ett tal, ett parole, kan bara finnas 

                                                           
65 Jakobson, 1971:79-81 
66 Jakobson, 1971:86-87 
67 Jakobson, 1971:75 (antonym = motsatsord) 
68 Jakobson, 1971:90 
69 Jakobson, 1971: 73 
70 Hawkes, 1977:13 
71 Hawkes, 1977:41 
72 Lévi-Strauss, “The Structural Study…” 1955:84 
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en gång och kan aldrig återvända i samma form, medan langue hela tiden lever som ett förråd av 

tillgångar, varifrån dessa kan återvända ett oändligt antal gånger.73 Detta är även ett förhållningssätt 

till tid, vilket blir ingången till mytens mysterium. 

Enligt Lévi-Strauss visar myter samma struktur som språk. Myten har förmåga att bära egenskaperna 

från både langue och parole samtidigt.74 Det ligger nämligen i mytens karaktär som fenomen att röra 

sig mellan tidsaspekterna. Den berättar alltid om något som hände i tiden, en gång, möjligtvis före 

tidens början, men ändå en gång; samtidigt som dess budskap gör anspråk på relevans här och nu. 

”[W]hat gives the myth an operative value is that the specific pattern described is everlasting; it 

explains the present and the past as well as the future.”75 Den här egenskapen, att vara både i och 

utanför tiden, ligger i mytens funktion som berättelse. Därför kan denna möjlighet förmedlas, på 

vilket språk som helst, oavsett om översättningen är bra eller dålig, menar Lévi-Strauss.76  

Genom noggrann kartläggning av olika myter och varje av dessa myters olika varianter, blir Lévi-

Strauss slutsats att alla myters struktur bygger på binära motpoler, oavsett kombinationen av villkor 

som råder i den enskilda myten. Dessa motpoler överbryggas av en medlare som besitter en 

dubbeltydighet och därför kan vara flexibel i förhållande till motpolerna. ”[T]he purpose of myth is to 

provide a logical model capable of overcoming a contradiction (an impossible achievement if, as it 

happens, the contradiction is real)…”77 Lévi-Strauss förklarar därmed hur den här typen av struktur 

kan förekomma i myter runt om i världen, trots att många av dem har uppkommit oberoende av 

varandra.78 Hans slutsats visar hur ett gemensamt langue ligger bakom varje myt-parole. Detta blir en 

förklaring till hans uttryck: myten ”tänker” i människan.  

2.3 Feministiskt perspektiv 

2.3.1 Metodologi 

Är feminism en metod, ett perspektiv eller ett förhållningssätt? Caroline Ramazanoglu menar i sitt 

arbete, tillsammans med Janet Holland, att metodologi är att skilja från metod. Metod är ett begrepp 

som innebär teknik för att undersöka och kunna lägga fram bevis för något.79 Metodologi å andra 

sidan, befattar sig med tillvägagångssätt för att göra kunskap giltig och auktoritativ.80 Återigen, inga 

gränser är vattentäta, men för enkelhetens skull utgår jag ifrån denna uppdelning. 

Ramazanoglu placerar metodologin i en dimension ovan metodarbetet. Metodologins 

nyckelingredienser underbygger metodernas existensberättigande. Dessa nyckelingredienser utgörs 

av exempelvis begreppen ontologi; ett antagande om hur verkligheten är, och epistemologi; 

bestämda tillvägagångssätt för att fastställa vad som räknas som kunskap. Varje metodologi tar fasta 

på en specifik ontologi och epistemologi och tar på så sätt fram regler som säger hur giltig kunskap 
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kan utvinnas om en social verklighet.81 Ramazanoglu hanterar metodologi inom det sociologiska 

ämnesområdet.82 

2.3.2 Feministiska utgångspunkter 

- enligt Caroline Ramazanoglu i samarbete med Janet Holland 

Vem är feminist? Hur ser hennes (är feministen en kvinna?) utgångsläge ut i förhållande till 

uppfattningen av verkligheten och produktion av auktoritativ kunskap? Ramazanoglu och hennes 

medförfattare Holland poängterar tidigt och genomgående hur stort och differentierat fältet 

”feminism” är.83 Feministisk metodologi kan således baseras på olika ontologi, olika epistemologi och 

utgå från olika regler i fastställandet av vad som räknas som sant. Ett feministiskt förhållningssätt 

behöver även hantera frågor om makt, eftersom tillgång till makt avgör vem som tillåts uttrycka 

auktoritativ kunskap. Två personer kan således ha olika teorier om makt, olika teorier om hur 

erfarenhet spelar roll för kunskap, olika politiska och etiska ställningstaganden och ändå kan båda två 

kallas för feminister. Till sist kan olika feminister ha olika uppfattning om vad som ingår i konceptet 

kvinna.84 

Det som Ramazanoglu till sist nämner som utmärkande för feministisk metodologi är att den vilar på 

ett ställningstagande att det går att producera och validera auktoritativ kunskap om kvinnors 

underordnade tillstånd. 

What is distinctive is the particular political positioning of theory, epistemology and ethics 

that enables the feminist researcher to question existing ’truths’ and explore relations 

between knowledge and power. …-… Regardless of their epistemological and ontological 

differences, what distinguishes feminist researchers (of whatever gender) is some shared 

political and ethical commitment that makes them accountable to a community of women 

…-… Feminist research is politically for women; feminist knowledge has some grounding in 

women’s experiences, and in how it feels to live in unjust gendered relationships.”85 

Det vetenskapliga klimat som rådde runt sekelskiftet 18-1900, när feminismen började få verklig kraft 

under vingarna, präglades av förhållningssätt som går att spåra tillbaka till upplysningstiden. Bland 

andra René Descartes har lämnat ett arv av tankar om kunskap och hur vi kan nå den. Han ifrågasatte 

att någon skulle kunna vara säker på att upplevelsen av världen motsvarar verkligheten. Han 

ifrågasatte också att tanken skulle vara tillräcklig som medel för att inhämta kunskap, eftersom 

människan kan bli lurad av illusioner och drömmar. Han ifrågasatte slutligen erfarenhet som en väg 

till kunskap, eftersom den kan leda till och har ibland lett till felaktiga antaganden.86 Descartes 

påverkade också förhållningssättet till vetenskap genom att etablera, eller snarare befästa, det 

dualistiska tankesättet som, både före och efter upplysningstiden, har dominerat västvärlden. Enligt 

Descartes byggde dualismen i tillvaron främst på skillnaden mellan subjekt och objekt, det första 

konkretiserat i ett knowing self, nämligen ett jag som är medvetet om sig själv och leds av sitt 

förnuft. Hanteringen av dualistiska poler i tillvaron – manligt/kvinnligt, förnuft/passion, tanke/kropp 

och kultur/natur – grupperades under lång tid på ett sätt som förfördelade kvinnan. Manlighet 
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förknippades med förnuft, tanke och kultur i motsats till kvinnlighet som kopplades ihop med 

passion, kropp och natur. Denna uppställning stödde i förlängningen kvinnans underordnande. 

Samtidigt som feminismen ville utmana det dualistiska tänkandet, växte den upp med dualismen som 

ett av få verktyg för att hantera kunskap.87 

Med detta kartlagt skulle det kunna antas att en befrielse av kvinnan från vetenskaplig underordning 

skulle vara lätt att genomföra. Men svårigheten blir att klargöra vem ”kvinnan” är. Det mesta tyder 

på att det inte finns en universellt enhetlig grupp av kvinnor som alla upplever samma typ av 

underordning.88 Gruppen ”kvinnor” differentieras av klass, genus, etnisk/a tillhörighet/er och 

sexualitet. ”Feministen” kan alltså inte hanteras som ett stabilt knowing self, vilket en individ 

däremot kan uppfattas som. Och vilket utgångsläge denna ”feminist” än skulle ha, måste hen ta 

hänsyn till att kvinnor har olika erfarenheter av verkligheten och har olika maktrelation till 

varandra.89 Ramazanoglu ger exempel på röster som har protesterat mot möjligheten att säga något 

som är ”sant” i den meningen att det faktiskt kopplar ihop idéer, erfarenhet och verklighet. En 

anledning till detta skulle kunna vara att en sådan ”sanning” aldrig kan frikopplas från det språk på 

vilket den förmedlas.90 Vidare problematiseras detta genom att ingen ”sanning” kan frikopplas från 

den person som har uttalat den, nämligen en person som står i en specifik social situation med 

partisk syn på verkligheten.91 

Att ta en feministisk ståndpunkt är således inte oproblematiskt, men det finns ändå de som arbetar 

på att kunna göra det. Dessa teoretiker utforskar svårigheten med att klargöra relationen mellan 

kunskap och makt.92 Ramazanoglu har namngivit kapitlet som avhandlar detta område: From 

truth/reality to knowledge/power. Feministisk ståndpunktsteori försöker hantera spännvidden 

mellan verklighet och kunskapsprodukt och samtidigt hålla i medvetande problemen med exempelvis 

partiskhet och differensen mellan olika kvinnors situation.93 I och med postmodernismens intåg 

började möjligheten att göra en koppling mellan erfarenhet, kunskap och verklighet att ifrågasättas. 

Således utmanades upplysningstidens utgångspunkt och därmed den tidiga feminismens grund. 

Detta blir särskilt relevant angående begreppen ”kvinnor”, ”feminism” och ”feministen” såsom 

knowing subjects och huruvida feministisk kunskap kan grundas i kvinnors erfarenhet.94 Ramazanoglu 

återger röster som ifrågasätter varför det, just när feminismen började få luft under vingarna, 

uppkommit en särskild akademisk strömning som ”flyr in i versioner av relativism”.95 Samtidigt kan 

postmodernistiska vetenskapstekniker vara fruktbara för feminismen, till exempel dekonstruktionen 

av binära motsatser. 

”The problem is how best to strike a balance between empirical investigations of 

embodied and material differences, power relations and inequalities, and critical 

reflections on how knowledge is produced.”96 
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När Ramazanoglu efterlyser en sådan balans visar hon att feministisk metodologi inte har anledning 

att helt ge upp kvinnor som en politisk kategori, trots att ”kvinnan” inte kan hanteras som en 

universell enhet. Feminismen har sin startpunkt i känslan av att vara underordnad och kan inte 

överge denna utgångspunkt till förmån för den postmoderna relativismen.97 

“What appears to make some projects feminist (despite political, theoretical and 

epistemological variations) is dependence on a normative framework that interrelated 

’injustice’, a politics for ’women’ (however these categories are understood), ethical 

practices that eschew the ’unjust’ exercise of power, and theory that conceptualizes 

gendered power within this normative framework. Since this identification of ‘feminist’ 

depends on socially constituted, and so variable, norms, concepts and experiences, it is 

never an open and shut case.”98 

2.4 Problematisering av metodval 

Som jag nämner i stycke 2.1.3 ovan är det omöjligt att vara objektiv. Detta är en tydligt 

postmodernistisk tanke. Den här studiens ”knowing subject” kan bara utgöras av mig som utför 

studien. Det blir därför relevant att nämna mig som författare; vilken situation jag står i och vad som 

är mitt ursprung. Jag är etniskt svensk, med relativt högutbildade föräldrar, varav en med 

universitetsutbildning. Jag lever i ett heterosexuellt förhållande och har aldrig upplevt ekonomisk 

fattigdom. Dessa faktorer gör att jag tillhör den större delen av feminister som historiskt sett oftast 

har representerats officiellt – mäktiga kvinnor inom västvärldslig etnocentrism med akademisk 

skolning. Ur den synvinkeln kan jag tyvärr inte tillhandahålla någon särskilt differentierad feminism, 

förutsatt att feminism i den här studien får luta sig på erfarenheten av att vara kvinna. Jag kan inte 

vara en annan kvinna än den jag är. 

Men målet med den här studien är varken att hantera feminism så att det passar alla, eller så att det 

passar endast kvinnor av liknande bakgrund som min. Målet är att belysa perikopen, Genesis 2:4b-

24, ur ett feministiskt perspektiv överhuvudtaget, för att kunna ge ett förslag på hur det går att 

arbeta med Bibeltexter som är närvarande i gudstjänstliturgi. Det här är relevant för mig själv, men 

kan också vara det för vilken människa som helst som vill arbeta med, är engagerad i eller intresserad 

av Svenska kyrkans gudstjänster. I sin metodguide påpekar Steck vikten av att låta metoder leva i 

dynamik med varandra.99 Han beskriver metoderna som en rörelse ”toward the intended 

substance”,100 vilket låter som ett ödmjukt förhållningssätt. Samtidigt uttrycker han också en visshet 

om att översättningen ska kunna spegla ”the conception of the entire text”.101 Ett sådant uttryck 

vittnar om en lite för stark förvissning för min smak. Jag tror inte att jag eller någon annan kan ge den 

slutgiltiga versionen av en bibeltext, vilket jag ser som dess styrka. 

Nästa fråga som kräver ett resonemang är vad den utvalda perikopen kan anses vara för form av text. 

Den erkända exegeten Claus Westermann hanterar alla de första elva kapitlen i Genesis som 

mytologiska eller förhistoriska.102 Enligt honom har myten sin styrka i förhållandet mellan berättelsen 
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om ursprung och situationen här och nu.103 David Jobling, vilkens strukturalistiska analys återkommer 

nedan, menar att perikopen Genesis 2:4b-3:24 bättre hålls ihop och förklaras genom att tolkas som 

en folksaga. I och med sitt resonemang kritiserar han särskilt det klassiska temat ”Skapelse och 

Syndafall” som brukar utläsas ur nämnda perikop.104 Strukturalisten Claude Lévi-Strauss, som ägnade 

stor del av sitt arbetsliv till studier av mytologiska strukturer, sägs inte själv ha ansett sina metoder 

vara lämpliga för Bibelstudier.105 Detta var Edmund Leach ovetande om när han tog sig an Lévi-

Strauss artikel ”The Structural Study of Myth” för att applicera på Genesis tre första kapitel. Hans 

essä, ”Genesis as Myth” från 1962, blev utgångspunkt för ett nytt sätt att läsa dessa bibeltexter, även 

om alla inte håller med om hans slutsatser. Jobling anser, kanske på grund av Leach essä, att Lévi-

Strauss artikel har fått alldeles för stor tonvikt i dessa sammanhang, när större delen av hans livsverk 

innehåller så mycket mer.106 

I den här uppsatsen blir det ohållbart att hantera feminism och strukturalism som två metoder av 

samma slag – det är de inte. Därmed inte sagt att de inte kan berika varandra, förutsatt att de får 

vara det de är. Strukturalismen, har vi sett, rör sig över både antropologiska och lingvistiska 

områden, men har sin ingång till textstudium som en lingvistisk metod. Feminism präglas av väldigt 

olika tankeströmningar som går till olika extremer. Förenklat kan begreppet feminism stå för viljan 

att göra kvinnors förhållanden synliga och förändrade där de präglas av förtryck. Feminismen har på 

så vis möjlighet att påverka i olika ämnesområden, men handlar i grunden om människors sociala 

förhållningssätt till varandra. Med hjälp av dessa beskrivningar av feminism och strukturalism kan vi 

tänka oss att feminismen kan dra fram sociala dimensioner ur ett strukturalistiskt arbete över en text 

som Genesis 2:4b-24. Vi kan också tänka oss att strukturalismen kan bjuda in en feministisk 

dimension över samma arbete. Min förhoppning är att någon kvinna, man eller intersexuell person 

överhuvudtaget kommer att kunna spegla sig i min framställning av perikopen. Jag hoppas även att 

en sådan spegling ska kunna inspirera personen att ge sin egen version och bidra till en ytterligare 

differentierad bild av relationen mellan Genesis och feminism. 
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3 Genomförande 

I det här kapitlet ska jag arbeta med texten utifrån strukturalistkritisk metod, ur ett feministiskt 

perspektiv, som jag redogjorde för i kapitel 2. Resultatet, det vill säga min översättning av perikopen, 

redovisas i kapitel 4. I avsnitt 3.1 hanteras perikopens berättarstruktur, det vill säga i vilken ordning 

momenten presenteras och vad denna ordning har för betydelse. Avsnitt 3.2 förklarar en av de 

viktiga ordlekarna som perikopen innehåller, nämligen den som visar släktskapet mellan människa 

och jord.  Avsnitt 3.3 hanteras med hjälp av två underrubriker. Under den första samlas tecken på 

särskiljning mellan kvinna och man, medan deras samhörighet behandlas under den andra rubriken. 

Kapitlet avslutas med avsnitt 3.4 där jag redovisar olika teorier om vilken slags text perikopen är och 

vad det kan ha för betydelse för tolkningen av berättelsen. 

Ord på hebreiska kommer att återges med hebreiska bokstäver utan vokaltecken. Vid behov anges 

inom parentes en ungefärlig uttalsversion enligt svenska språkregler. Jag gör varken anspråk på att 

dessa är fonetisk skrift eller transkriberingar. De ska endast ge en ledtråd till ordlekarna som blir 

extra tydliga vid uttal. Textversionen som används i den här studien är Biblia Hebraica Stuttgartensia. 

Utgångspunkten är, som sagt, ett ahistoriskt förhållningssätt gentemot texten, vilket innebär att 

textversionen som används inte kommer att jämföras med tidigare, senare eller parallella versioner. 

Ett annat plan där detta förhållningssätt påverkar arbetet är ordanalys. Orden undersöks inte i 

förhållande till deras utveckling genom historien, deras potentiella grundbetydelse eller deras 

originalrot. 

3.1 Översiktlig struktur Genesis 2:4b-24 

Det är egentligen inte det lämpligaste av val att studera Genesis 2:4b-24 separat från 2:25-3:24. Flera 

av de teman som introduceras i studiens valda perikop avslutas, eller förklaras, först i Genesis 2:25-

3:24. Därtill hör temat om trädgården, träden och reglerna runt dem, samt djurens roll i skapelsen. 

Phyllis A. Bird beskriver dessa teman som cirklar och menar därför att hela denna perikop, Genesis 

2:4b-3:24, måste behandlas som en enhet.107 Men ett tema får ett slags avslut i studiens valda 

perikop, Genesis 2:4b-24. Det är temat om mannens och kvinnans ursprungliga relation till sin 

respektive omgivning. Eftersom den här studien riktar in sig på detta tema, kan första halvan av den 

längre perikopen anses vara tillräcklig som studiematerial. Emellanåt uppstår dock svårigheter att 

skilja ut studiens perikop från dess större sammanhang, särskilt vid hantering av 

kommentarlitteratur. 

En sammanfattning av perikopen kan beskrivas på följande sätt.108 Till en början råder brist på 

växtlighet, vilket beror på att Gud låter det vara brist på regn och mänskligt liv. Därefter beskrivs en 

plötslig tillgång på vatten som kommer upp från jorden. Detta följs av tillgång till mänskligt liv och 

växtlighet som Gud frambringar i form av en varelse och en trädgård. Berättelsen fortsätter med en 

slags fördjupande cirkulär upprepning. Gud sätter människan i trädgården, Gud låter alla möjliga träd 

växa i trädgården, det strömmar fram mycket vatten från trädgården och, återigen, Gud leder 

människan till trädgården. I det här läget berättar texten att Gud ger människan en order som gäller 

träden i trädgården. Direkt efter gör Gud en slags tillståndsanalys och konstaterar att människan inte 

bör vara ensam. Åtgärden blir att göra en motsvarande varelse till. Gud formar djur och fåglar och 
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presenterar för människan, under vilket människan ger dessa varelser namn. Resultatet är negativt: 

det finns ingen motsvarande varelse till människan. Då gör Gud på ett helt nytt sätt. Han låter 

människan falla i koma och tar material från den sovande varelsen. Av materialet bygger Gud en 

kvinna och presenterar för människan. Resultatet är positivt och människan uttrycker hur denna nya 

varelse verkligen motsvarar honom. Perikopen avslutas med att dessa två; man och kvinna ska 

återförenas och bli ett. 

Ett översiktligt schema kan se ut på följande sätt  

– En brist på växt, vatten och människa byts mot en tillgång av desamma. 

– Människan är i trädgården, där det finns riklig tillgång på träd och vatten. 

– Gud ger människan förhållningsorder. 

– Gud gör en bedömning av människans situation och upptäcker en ny brist. 

– Den första åtgärden ger ett negativt resultat; bristen kvarstår. 

– Den andra åtgärden är mer drastisk, men ger ett positivt resultat; bristen avhjälps. 

– Den avslutande meningen är perikopens sensmoral: man och kvinna ska vara tillsammans. 

Phyllis Trible gör ett liknande schema över Genesis 2:4b-3:24 där hon visar vad som traditionellt har 

lästs in i texten snarare än vad som står där. En manlig Gud skapar först en man och sedan en kvinna. 

Först betyder överordnad och sist betyder underordnad. Kvinnan skapas till ett enda syfte; som ett 

botemedel för mannens ensamhet. Eftersom hon är tagen från mannen har hon ingen autonom 

existens. Hon är mannens revben och är därför beroende av och bunden till honom. När mannen ger 

henne hennes namn, kvinna, har han etablerat sin makt över henne.109 Tribles eget val är att läsa 

perikopen som en berättelse om liv och död. Liv innebär enhet, harmoni och njutning, därmed inte 

ett paradis av perfektion. Liv innehåller fortfarande ensamhet, ansvar och ändlighet. Död innebär 

förlusten av liv och brott mot harmoniska gränser. Dödens resultat är tolkning av brist som problem, 

distinktion som opposition och hierarkier som förtryck. Enligt Trible är Genesis 2:7-24 en enda lång 

scen som berättar om när livet skapas.110 

Enligt mig beskriver texten skapelsen av livet genom dynamiken mellan brist och tillgång. Den första 

bristen förhindrar understödjande av liv, när människan väl finns måste hon leva av något. Den andra 

bristen förhindrar frambringande av nytt liv, ur ett fortplantningsperspektiv kan inte människan 

tänkas vara androgyn. Den andra bristen är livshotande på ytterligare ett sätt; människan har ett 

behov att emotionellt och intellektuellt spegla sig i någon annan. De två bristernas avhjälpning ger 

perikopen två klimaxer, varav det andra är starkare än det första. Utifrån detta resonemang går jag 

vidare med att kartlägga den första människovarelsens premisser i perikopen. 

3.2 Jorden, myllan och människan 

En avgörande faktor i att tolka berättelsen i Genesis 2:4b-24 är att särskilja jorden och jorden. Den 

första jorden vi möter i perikopen är ארץ, som betyder mark, land eller territorium. Det är också 

vanligt att finna detta ord i par med himlen, som i himmel och jord, då det betyder all mark 

sammantaget, det vill säga jordklotet. Nästa jord som dyker upp är אדמה (adamah), som betyder jord, 

som i matjord eller mull. I Genesis 9:20 används uttrycket ”man av jorden” – האדמה אׁש  – i betydelsen 

jordbrukare. Skillnaden mellan jord och jord är viktig för att veta med vilken av dem människan 

förknippas. Människa heter אדם (adam) som kan ha antingen en kollektiv betydelse som folk, eller 
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singulär betydelse som man eller människa. Vid första anblick och uttal syns och hörs det att 

människa och jord hör ihop; אדם (adam) och אדמה (adamah). Redan i början av perikopen kopplas 

dessa ihop ytterligare, när bristen på växtlighet över jorden, ארץ, delvis beror på att det inte finns 

någon människa, אדם, som kan bruka jorden, אדמה. Strax efter detta berättas att Gud tar dammkorn 

från jorden, אדמה, och formar det till en människa – אדם. 

För att kunna översätta den här ordleken skulle vi behöva ett svenskt ord för människa som låter 

väldigt likt jord och ett svenskt ord för jord som låter väldigt likt människa. Det skulle dessutom höja 

översättningen extra om två olika ord kunde användas för de två olika jordarna. Det bästa jag kan 

föreslå är jord, mylla och människa. På det viset finns åtminstone en allitteration mellan människa 

och mylla. Eftersom jord, även på svenska, har en dubbel betydelse av både jordklot och mark, passar 

det bättre att korrespondera med ארץ som också äger en sådan dubbelhet. Mylla är däremot ett ord 

med mer specifik innebörd och passar därför ihop med אדמה. 

Med ordet för människa blir det svårare. Trible väljer ”earth creature”, istället för människa, och 

förankrar detta ord i både ארץ och אדמה, eftersom hon översätter dem båda med ”earth”.111 Bird 

föreslår ”earthling”, men gör inget uttalande om skillnaden på orden för jord.112 Mary Phil Korsak 

väljer att översätta אדם med ”groundling” och אדמה med ”ground”, så att hon kan spara ”earth” att 

översätta endast ארץ med.113 Jag väljer dock att i den här studien inte föreslå en motsvarande svensk 

ordlek med ett påhittat ord, till exempel en jordling, en mylling eller en mulle. Studiens syfte är ju 

inte bara att föreslå en översättning av perikopen, men en som kan vara relevant i strävan efter 

jämställdhet. Ett ord som ”jordling” har sin styrka i att ge en extra dimension av könsneutralitet. Men 

relevans betyder också användarvänlighet. Eventuell högläsning om ”jordlingar” i gudstjänsten skulle 

antingen kräva en omständlig förklaring eller diverse förvirring i församlingen. 

Perikopens inledning beskriver, som sagt, det nära släktskapet mellan myllan och människan som ska 

bruka den. Det växer inget om det inte finns någon människan som brukar jorden, berättar texten. 

Gud är den som avhjälper bristen på människa. Genesis 2:7 innehåller en omsorgsfull beskrivning av 

hur Gud formar gjord och blåser andedräkt i människan så att hen blir en levande varelse. 

Berättelsen ger därför människan ett lika nära släktskap med Gud som med jorden. Trible betonar 

berättelsens beskrivning av människan i beroendeställning gentemot Gud. ”It declares unequivocally 

that the earth creature depends upon God for life.”114 Trible visar också hur texten upprättar 

särskiljning mellan människa och mylla, utan att ställa dem i opposition mot varandra. Råmaterialet 

till människan är dammkorn från myllan, hennes uppgift är att bruka densamma och den ska ge 

henne mat. Det finns en hierarki, men den ska utövas i harmoni. Växtligheten ska tjäna människan 

och människan ska bevara växtligheten.115 ”It testifies to the oneness of humanity and soil at the 

same time that it establishes the responsibility of the earth creature for the earth.”116 Tribles 

resonemang är spännande, men jag anser inte att hon har helt rätt när det kommer till hierarki. Det 

hebreiska verbet som betyder ”att bruka” kan också betyda ”att tjäna”, vilket innebär att jorden och 

människan ska tjäna varandra. Kanske ligger i den här ordleken något större än bara en parentes om 
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människans syssla och levebröd. Enligt Jobling är människans släktskap med myllan det 

sammanhållande kittet i berättelsen. 

Ytterligare en fråga att reda ut angående perikopens אדם (adam) är om det syftar på ett kollektiv, det 

vill säga människosläktet, eller om det syftar på en enskild individ. Liksom i Genesis 1:27 skrivs ordet 

med bestämd artikel, vilket skulle kunna tolkas som en bestämd varelse. I Genesis 1:26 står ordet 

utan artikel, vilket lämpligt kan tolkas som ett kollektiv. Den här frågan reds dock inte ut så lätt. 

Perikopen verkar vara av mytologisk natur, eller liknande. Den berättar om specifika händelser som 

samtidigt gör anspråk på allmängiltighet. Av den här anledningen kan vi tala om ”människan” som ett 

enstaka exemplar, trots att vi menar människosläktet. Angående den bestämda artikeln skriver Trible 

om människan: “… this work of art is neither a particular person nor the typical person”.117 

Från detta avsnitt tar jag med mig det nära släktskapet som texten etablerar mellan människa och 

jord, i form av mylla. Framförallt är jag övertygad om olämpligheten i att låta Adam bli ett egennamn 

i den här perikopen, även om detta blir relevant senare i Genesis. Vidare konstaterar jag att 

skapelsen av människan räknas som enbart Guds verk. Jag anser att människan som skapas är en 

hypotetisk representant för människosläktet. Perikopen beskriver dock att något fattas, vilket jag 

hanterar i kommande avsnitt. 

3.3 En del, eller två? 

3.3.1 Ensam gör ingen fest 

Det är inte bra att människan är ensam, säger Gud. Precis när det första problemet, brist på liv, 

verkade vara löst, hittar Gud ett nytt problem, brist på mänsklig ömsesidighet. ”Ensam” är 

översättningen av ett sammansatt ord. Huvudordet är בד och betyder ”del” eller ”bit” och står 

tillsammans med prefixet ל, som betyder ”till” eller ”för”, och suffixet ו, ett pronomen som betyder 

”hans”. Tillsammans blir det לבדו, ”för hans del”, det vill säga ensam. William L. Holladay ger exempel 

på att בד också kan användas som idiom genom konstruktionen בבד בד , som ordagrant kan översättas 

”del i del”, men betyder ”lika delar”.118 Samtidigt som Gud säger att människan är ensam, säger han 

att människan är ett enskilt stycke. Det är inte bra att människan är i en del. Människan saknar 

ömsesidighet. Gud säger att han ska göra en hjälp som motsvarar människan – כנגדו עזר . Det andra 

ordet, det som står till vänster, är liksom לבדו ihopsatt av ett huvudord, prefix och suffix. Huvudordet 

är נגד som betyder motsats, motpart eller motsvarighet. Prefixet, כ, är en jämförande partikel som 

kan hantera överensstämmelse i mått eller art. Den hjälp som Gud ska göra ska bli människans 

överensstämmande motsvarighet. David R. Freedman översätter detta ord med ”equal”, det vill säga 

like eller jämlike. De engelska översättningarna som han jämför med hanterar ordet som ”anpassad” 

eller ”passande”.119 I Bibel 2000 har man utelämnat detta ord. 

Angående ordet för hjälp, עזר, har jag stött på upphov till debatt. John C. Collins menar att עזר skulle 

ha en underordnande betydelse. Vid jämförelse med gammaltestamentliga verser som kopplar detta 

ord till Gud, läser Collins in en kristologisk tolkning med syftning på den lidande tjänaren.120 Collins 

avfärdar samtidigt Freedman som vill jämföra ordet med styrka i sin artikel Woman, a Power Equal to 
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Man.121 Det är anmärkningsvärt att samma ord som används för att beskriva Guds roll för den 

troende också används för att beskriva kvinnans roll för människan (eller för mänskligheten…). 

Freedman visar på flera perikoper i Gamla testamentet där עזר har funktionen styrka, exempelvis i 

Psalm 70 och Deuteronomium 33, i verserna 26 och 29. I dessa, och fler, bibelverser tillskrivs Gud 

ordet עזר men Herrens lidande tjänare nämns inte. Oavsett om ordet kan översättas med styrka eller 

inte, ser det ut som att Collins har dåligt på fötterna för sin teori att ordet innehåller en underordnad 

konnotation. Lyn M. Bechtel går vidare med detta resonemang och hävdar att ordet i sig inte ändrar 

rollernas statusrelation. (Följande citat återges med hebreiska bokstäver istället för transkription. 

Originalnoter utelämnas.) 

”An עזר is a ’helper’, an individual or group who delivers from a predicament of danger or 

need. The word עזר carries no connotations of superiority or inferiority built into it. For 

example, when a suzerain helps a vassal, the suzerain remains politically superior. When a 

vassal helps a suzerain, the vassal remains inferior. It is the cultural context that 

determines superiority and inferiority, not the act of helping.”122 

Men varför det är dåligt att människan är ensam och vad hjälparen ska hjälpa till med ger texten 

inget direkt svar på. Bechtels teori liknar Joblings, men är mer specificerad. Hon menar att människan 

skapas för att bruka jorden och att berättelsen handlar om människans mognad. Gud har en 

föräldraroll och planterar trädgården för att låta den barnsliga människan växa upp i trygghet. 

Människans ursprungliga uppdrag är att bruka jorden som finns utanför trädgården. Allt som händer i 

Genesis 2:4b-3:24 är händelser som steg för steg ökar människans medvetenhet om de makter som 

står i opposition mot varandra i världen utanför. Bristen på differentiering som först råder handlar 

om människans självinsikt, bland annat om sin sexualitet, men processen som sker gör människan till 

en fullvuxen varelse.123 I denna process spelar kvinnan en roll som hjälper mänsklighetens utveckling. 

Bird formulerar dilemmat med ensamhet som oförmågan att i singulär form representera den 

mänskliga arten fullt ut. Helheten kommer i differentieringen. Mer specifikt, menar Bird, att hjälpen 

handlar om förmågan att fortplanta sig.124 I det här temat återkommer Joblings kritik av 

syndafallstolkningen. Om tillståndet ”före” var idealiskt och präglat av enhet, varför skiljde Gud i så 

fall man och kvinna från varandra. Gud förstör mänsklighetens enhet utan anledning och ”efter” 

präglas tillvaron av splittring, som kvinnan skulle vara upphov till.125 

En intressant jämförelse som hör till differentieringen mellan man och kvinna är verben som används 

för att beskriva Guds handlande. Om vi utgår ifrån att människan som skapas antingen blir en man 

när kvinnan skapas, eller är en man från början, blir det lättare att jämföra.126 När Gud frambringar 

den första människovarelsen används verbet יצר som betyder ”forma”. Uttrycket låter bra ihop med 

materialet; jord. Holladay anger att det här ordet, när Gud står som subjekt, är synonym med ברא 

som betyder ”skapa”.127 När Gud ska frambringa hjälparen, säger han ”jag ska göra” med verbet עׂשה, 

men handlingen beskrivs sedan med verbet בנה som betyder ”bygga”. På hebreiska kan ”att göra” 
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också, med Gud som subjekt, vara synonym med ”att skapa”, enligt Holladay.128 Hur ska dessa 

skillnader hanteras? Ligger det någon värdeladdning i dem? I den hebreiska grundtexten är det bara 

Gud som skapar, medan människor tillskrivs andra handlingar. Ska verbet ”bygga” därför tolkas som 

något mindre spektakulärt än ”forma/skapa”? Till och med djuren hanteras med verbet 

”forma/skapa”. Guds byggande av kvinnan skulle kunna läsas som ett: ”det här snickrade jag ihop lite 

snabbt”.  Å andra sidan skulle verbet ”att bygga” kunna vara ett ordval som passade med materialet, 

det vill säga ben och kött. I så fall är värdeladdningen inte poängen. Trible väljer att lägga 

värdeladdningen uppåt. Byggandet indikerar en handkraftig gärning med solitt resultat. Kvinnan är 

ingen fragil varelse!129 En koppling som texten tydligt visar är att verbet ”göra/skapa” används både i 

vers 2:4b, för Guds skapande av himmel och gjord, och i vers 18, när Gud bestämmer sig för att 

”göra/skapa” hjälparen. Guds intention med hjälparen är allvarlig och storartad. 

Hittills har dessa resonemang gett mig uppfattningen att människans första tillstånd av ensamhet 

inte handlar så mycket om en känslomässig längtan, utan om en brist i den mänskliga dynamiken 

mellan individer som uppstår när människan är i en enda del. Textens beskrivning av den som ska 

skapas betonar motsvarighet och en sorts undsättning som liknar den som Gud kan ge till någon som 

anropar honom. I både måttbeskrivningen för och Guds tanke om en motsvarande hjälpare ligger 

konnotationer av styrka och stordåd. 

3.3.2 It takes two to tango… 

Inför hanteringen av berättelsens redogörelse för skapandet av kvinnan blir frågorna många att reda 

ut. Skapas kvinnan, eller separeras hon från en varelse i vilken hon redan finns? Om hennes skapelse 

är en separation; blir hon då ”det andra könet”, enligt texten? Det kan underlätta att först svara på 

frågan om אדם (adam) är en man från början, eller om hen blir man, efter kvinnans skapelse. Själva 

substantivet אדם är maskulint, därför står alla pronomen som tillhör ”honom” i maskulinum i 

hebreiskan. Detta behöver inte betyda någon mer könsbestämning än det gör på svenska när man 

talar om människan som ”henne”. Ett fenomen som finns i hebreiskan, som däremot inte återfinns i 

svenskan, är att beskriva en grupp människor i maskulinum även om den består av 99 % kvinnor. אדם 

kan därför betyda antingen man eller människa i de flesta av Gamla testamentets texter. Men i just 

den här texten kan אדם:s manlighet ifrågasättas på grund av uttrycket som אדם använder efter att 

kvinnan har skapats. Först då nämner han sig själv som אׁש (ish), vilket är det socialt präglade 

uttrycket för man. I samma mening säger han att den nya varelsen är אׁשה (isha), det socialt präglade 

uttrycket för kvinna. Texten ger inte direkt svar på om varelsen har varit man hela tiden och bara får 

insikt om det, när han ser kvinnan, eller om han blev man i separationen från ”revbenet”. Trible 

förklarar den här processen med begreppen kontinuitet och diskontinuitet. När den första varelsen 

får en ny identitet som man, får אדם sin flexibla betydelse mellan ”människa” och ”man”. Samtidigt 

möjliggör materialet som kvinnan skapas ur en kontinuitet och diskontinuitet mellan den första 

varelsen och kvinnan. 

”The story itself builds ambiguity into the word האדם (ha-adam), an ambiguity that should 

prevent interpreters from limiting it to one specific and unequivocal meaning throughout. 
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Furthermore, the ambiguity in the word matches the ambiguity in the creature itself – the 

ambiguity of one flesh becoming two creatures.”130 

Jobling menar att Trible har rätt i logiken, manlighet är meningslöst innan en sexuell differentiering 

har ägt rum. Men han hävdar ändå att texten bekräftar den första varelsen som man och således 

mannens primärstatus, logiken till trots.131 Detta dubbelsidiga resonemang ger att perikopens 

människa återges med pronomenet ”han” i översättningen, som en praktisk lösning och i lojalitet 

mot grundtexten.132 

Det hela kanske reds ut lättare efter en närmare titt på det berömda revbenet. Det finns anledning 

att ifrågasätta om det verkligen var ett revben. Substantivet צלע som enligt traditionen översätts 

revben, har betydelsen ”sida” vid, i princip, varje annan förekomst i Gamla testamentet. Det kan vara 

sidan av ett berg, ett sidorum, en flygel på en byggnad eller ena sidan av en dubbeldörr. Vid något 

enstaka tillfälle kan ordet betyda stödjande bjälke.133 Det är endast i Genesis 2:21 som detta ord 

översätts med revben. Förmodligen har detta val av översättning inte uppkommit ur intet. Möjligtvis 

har ordet haft en flertydig innebörd. Men det är också möjligt att teorin om revbenet har uppkommit 

ur den misogyna tolkningen som hade växt sig stark vid tidpunkten för den första översättningen av 

Gamla testamentet som återfinns i Septuaginta.134 Korsak föreslår att översätta צלע med sida. (Citatet 

återges med hebreiska bokstäver, istället för transkription.) 

”I propose ’side’ for צלע here as elsewhere. The meaning ’side’ is also well supported in 

rabbinical commentaries. Feminists today, both men and women, may well prefer the 

connotation ‘side by side’ to the notion of woman being made as an afterthought or, as a 

British song put it with humorous exaggeration, ‘from one of the left-overs’!”135 

Nu har jag berört ett historiskt perspektiv, som egentligen ligger utanför studiens arbetsmetod, men 

det har lett mig till en koppling. I stycke 3.3.1, ovan, redogjorde jag för textens konstruktion av ordet 

ensam, som har ett tydligt samband med betydelsen ”del”. Människan är för sin egen del. Det som 

gör skapelsen av kvinnan så lyckad är att hon, till skillnad från djuren, motsvarar den andra delen. 

När den hjälparen som motsvarar människan ska skapas, berättar texten att Gud först går till väga 

som hen gjorde med människan. Hen formar jord till djur och de blir levande varelser, men ingen av 

dem lever upp till beställningskravet. Gud försänker då människan i djup sömn, tar en av hans צלע 

och fyller hålrummet med kött. När människan vaknar är han en man och bekräftar att den nya 

varelsen är hans motsvarande hjälpare. Människan har blivit i två delar och problemet med 

ensamheten är löst. Det logiska argumentet mot den här teorin skulle vara att Gud lättare fyller 

hålrummet efter ett revben med kött, än att hen fyller hålrummet efter en hel sida med kött. Det är 

sällsynt med människor vars halva kropp består av kött. Å andra sidan är det sällsynt med människor 

vars hela kropp består av jord från marken. Logik om anatomi är inte berättelsens 

argumentationslinje. För vem har någonsin sett en kvinna som bara består av ett revben? 

Berättelsens styrka i argumentation ligger istället i språket, vilket blir uppenbart i mannens uttalande 

om kvinnans likhet, samhörighet och enhet med honom själv. ”Denna är ben av mina ben och kött av 
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mitt kött.” I samma mening finns i princip tre ord som upprepas två gånger vardera, en för varje del 

av mänskligheten. Detta blir tydligt i den hebreiska texten, där upprepningen blir ben – ben; kött – 

kött och אׁש (ish) – אׁשה (isha). Redan nästa mening säger att mannen och kvinnan ska vara ett. 

Delningen är ett måste för fullkomningens skull. I separationen blir enheten tydligare än förut. Med 

dessa tecken som grund blir kvinnan inte ”det andra könet” eller ett derivat av mannen som i allt är 

beroende av honom. Texten är tydlig om detta; kvinnan är beroende av Gud i sin skapelse. ”Mannen” 

sover ju, så han kan inte ta åt sig äran. Angående den klassiska tanken om mannens självständighet 

och oberoende är texten lika uppenbar: människan ska inte vara ensam. 

”This sexually undifferentiated earth creature owes its existence to Yahweh God. It is not a 

‘self-made man,’ a patriarchal figure, a superman, or Übermensch. Only two ingredients 

constitute its life, and both are tenuous: dusty earth and divine breath. …-… Combined by 

Yahweh, these fragile ingredients unite to form the creature who is totally dependent 

upon God. Its life hangs on a breath that it does not control, indeed, that it does not 

breathe – for Yahweh is the breather.”136 

När kvinnan skapas av material från den första människovarelsen är det denna natur, kombinationen 

av jord och Guds andedräkt, som hon tar del av. ”[T]he woman is not a separate order of 

creation…”137 skriver Bird. Eftersom hon delar den mänskliga naturen, möter hon bristen som Gud 

uttalade: ”det är inte bra att människan är ensam”. 

“Loneliness, then, is overcome not by something other than humanity but by distinction 

within one flesh. Sexuality is the recognition not of division but of the oneness that is 

wholeness, bone of bone and flesh of flesh. No fit companion among the animals gives 

way to the one flesh of female and male.”138 

Skapelsen av kvinnan ser ut att vara en separation från den första människan, enligt texten. Detta gör 

inte hennes skapelse till mindre av en skapelse, tvärtom. Allt ser ut att ske som det borde i den här 

texten. Separation och enhet utgör perikopens cykel, vilken framkommer tydligast tillsammans med 

Genesis 2:25-3:24. När Gud skapar människan, skiljer hen människan från jorden; אדם (adam) 

separeras från אדמה (adamah). När Gud skapar kvinnan, skiljer Gud henne från sin motsvarande del 

av människan; אׁשה (isha) är tagen från אׁש (ish). De ska dock förenas igen och bli ett. Slutsatsen blir 

att sekvensen när kvinnan skapas betonar just hennes och mannens enhet och likhet. Själva poängen 

är att hon är samma som honom. Att hon skulle vara ”det andra” är främmande för texten. 

3.4 Eden – en myt 

I avsnitt 3.1 resonerade jag runt perikopens struktur med hjälp av begreppen brist och tillgång och 

dynamiken däremellan. I detta avsnitt ska jag kartlägga hur perikopens dynamik har hanterats av 

olika personer med resultat att den klassiskt misogyna tolkningen av perikopen har förstärkts eller 

försvagats. 

Genesis 2:4b-3:24 hanteras vanligen som en myt, enligt temat ”skapelse och syndafall”. Traditionellt 

har detta tema förstärkt kvinnoförtryckande strukturer. Det nämndes kort i avsnitt 3.2 att David 

Jobling tänker sig perikopens huvudtema varande ”människa och jord”. Han menar att berättelsen 

blir ologisk när den tolkas enligt mytstruktur och temat ”skapelse och syndafall”. Jobling beskriver 

                                                           
136 Trible 1978:80 
137 Bird 1997:165 
138 Trible 1978:103 
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mytstrukturen med termerna ”före” och ”efter” och transformationen däremellan. Lévi-Strauss 

definition av mytstruktur är att två motpoler överbryggas av en medlare.139 Lévi-Strauss ansåg, 

liksom Jobling, att hans teori om mytstruktur inte passade för bibliska texter såsom Genesis.140 

Jobling avfärdar syndafallstolkningen med exempelvis argumentet att skapelsens sekvens blir 

underordnad syndafallets sekvens, eftersom tillstånden ”före” och ”efter” blandas genom 

perikopen.141 Ett annat av Joblings argument är att tillståndet ”före” inte ger anledning till Guds 

analys om människans ensamhet. Texten ger en krystad anledning till att dela människan i två, 

eftersom den genast talar om hur de ska återförenas. Med ett idealiserat ”före-tillståndet” kan 

mytstrukturen inte motivera en övergång till tillståndet ”efter”.142 En tolkning av perikopen enligt 

narrativ struktur och temat ”en man till att bruka jorden” håller samman berättelsen bättre, trots att 

detta är mindre tydligt än syndafallstemat, menar Jobling. Det här betyder att texten i sin djupaste 

struktur berättar om människans förvandling och förkovring; det vill säga det klassiska syndafallet är 

något positivt.143  

Det kan ifrågasättas om det har någon betydelse, för tolkningen av texten, att göra en 

genrebestämning över huvud taget. Tema, genre och innehåll har sammanflätats så att de enligt 

Joblings resonemang ser oskiljaktiga ut. Avgör verkligen en genrebestämning vad perikopen 

förmedlar? Edmund Leach provade tidigt att läsa Genesis 1-3 enligt Lévi-Strauss strukturalistiska 

myttolkning. Hans resultat bidrog dock inte med många nya synvinklar på texten. Han har snarare 

passat in den traditionella tolkningen av kvinnan som något annorlunda, en anomali, i strukturalistisk 

förpackning, än låtit texten komma till tals själv.144 Ett exempel på detta är Edmund Leachs hantering 

av binära motpoler. Korrekt beskrivning av motpoler är A och B som varandras opposition, medan –A 

är negation till A och –B är negation till B.145 Leachs resonemang fastnar istället i motpoler såsom 

förekomst och negation. 

“An object is alive or not alive and one could not formulate the concept ‘alive’ except as 

the converse of its partner ’dead’. So also human beings are male or not male, and 

persons of the opposite sex either available as sexual partners or not available.”146 

Leachs tolkning av perikopen blir obefogat misogyn, när han går förbi skillnaden mellan negation och 

opposition. Vissa motsatser utgörs av substans och icke-substans; A och –A eller liv och avsaknad av 

liv, det vill säga död. Andra motsatser utgörs av substans och substans; A och B eller exempelvis man 

och kvinna. I Leachs resonemang blir kvinnan en icke-substans.  

Det kan se ut som att perikopen inte kan tolkas som en myt, om jag samtidigt vill läsa den ur 

feministiskt perspektiv. Men mytgenren har andra styrkor, än motpoler och dess överbryggande, 

styrkor som kan finnas i studiens perikop. Vid sidan av sin definition av mytstruktur, ovan, ansåg Lévi-

Strauss att mytens främsta styrka var att kunna röra sig både i tidens diakroniska och synkroniska 

                                                           
139 Se avsnitt 2.2.3 Strukturalistiskt studium av myt 
140 Se avsnitt 2.4 Avgränsning och metodologiska… 
141 Jobling 1986:20-22 
142 Jobling 1986:33-34 
143 Jobling 1986:43, jämför med Bechtels resonemang i stycke 3.3.2 
144 Leach 1969:11 
145 Hawkes 1977:88 
146 Leach 1969:9-10 
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dimension samtidigt.147 Myten berättar om något som hände en gång, må vara i förhistorisk tid, och 

samtidigt berättar den om det som är konstant gällande. Oavsett om vi kallar det myt eller inte, är 

denna definition av perikopen något som kan passa. Den berättar om en gång ”när fältets örter ännu 

inte hade spirat” och leder fram till att förklara något som händer varje dag; ”därför lämnar en man 

sin far och sin mor och förenar sig med sin hustru”. Phyllis Trible skriver: ”the particularity of this tale 

engages the particularities of life.”148 

Det är viktigt att inte förutbestämma en perikops innebörd, bara för att den har blivit genrebestämd 

eller fått ett föreslaget tema. Det är fortfarande relationen mellan perikopens beståndsdelar som 

måste styra letandet efter innebörd. Styrkan med att se berättelsen om Eden som en myt är att den 

rör sig mellan tidsaspekterna; dåtid och alltid. För att höja den mytiska känslan av relevans i nuet, 

väljer jag att översätta perikopen i presens. Presens på svenska fungerar också rent tekniskt, 

eftersom detta tempus har möjlighet att motsvara den form som en slående majoritet av de 

hebreiska verben står i. Framförallt kan presens bidra till att berättelsen, förslagsvis genom 

högläsning, tillåts invadera här och nu.  

                                                           
147 Se stycke 2.2.3 Strukturalistiskt studium av myt 
148 Trible 1978:72 
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4. Resultat 

4.1 Översättning 

Den dag när Herren Gud gör jord och himmel, 

när fältets alla buskar ännu inte finns på jorden 

och fältets alla örter ännu inte spirar, 

eftersom Herren Gud inte har låtit det regna över jorden 

och det inte finns någon människa till att bruka myllan, 

då stiger en källa upp ur jorden och vattnar all myllans yta 

och Herren Gud formar människan, 

dammkorn från myllan, 

och blåser kraftigt in levande andedräkt i hans näsa 

och människan blir till en levande varelse. 

Herren Gud planterar en trädgård i Eden, österut, 

och där sätter han människan som han har format. 

Herren Gud låter växa ur myllan 

alla träd som är åtråvärda för synen och goda att äta 

och ett träd för det levande i mitten av trädgården 

och ett träd med kunskapen om gott och ont. 

En flod kommer fram ur Eden för att vattna trädgården 

och därifrån delar den sig och blir till fyra grenar. 

Den första, som heter Pishon, flyter runt i hela Havilas land, där som det finns guld. 

Det landets guld är bra. Där finns Bdelliumharts och Onyxsten. 

Den andra floden, som heter Gichon, flyter runt i hela Kushs land. 

Den tredje floden, som heter Tigris, den går öster om Assyrien. 

Den fjärde floden är Eufrat. 

Herren Gud tar människan och leder honom till Edens trädgård 

för att bruka den och bevara den 

och Herren Gud ger en order till människan: 

”Du får verkligen äta från alla trädgårdens träd, 

men från trädet med kunskapen om gott och ont; från det får du inte äta, 

eftersom den dagen som du äter från det, kommer du verkligen att dö.” 

Herren Gud tänker: ”Det är inte bra att människan är för sin egen del, 

jag ska göra en hjälpare till honom som motsvarar honom.” 

Herren Gud formar från myllan fältens alla djur och alla himlens fåglar 

och presenterar för människan för att se vad han ska kalla dem. 

Det som människan kallar någon av dem; det blir den levande varelsens namn. 

Människan namnger all boskap och himlens fåglar och fältens alla djur, 

men åt sig har inte människan hittat någon hjälpare som motsvarar honom. 

Då låter Herren Gud en djup sömn falla över människan, 

och han somnar, 

och Herren Gud tar en av hans sidor och fyller ut med kött istället. 
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Och Herren Gud bygger sidan som han har tagit från människan till en kvinna 

och presenterar henne för människan. 

Då säger människan: 

”Denna, till sist, är ben av mina ben och kött av mitt kött! 

Denna ska kallas kvinna, eftersom denna har blivit tagen från man.” 

Därför lämnar en man sin far och sin mor och förenar sig med sin kvinna 

och de blir till ett kött. 



  Maria Nätterlund 
  810210-0040 
 

 
33 

 

5. Analys 

I det här kapitlet analyseras studiens metod och resultat. Avsnitt 5.1 innehåller ett resonemang om 

metodens olika sidor. Metoden analyseras främst i förhållande till studiens perikop. I avsnitt 5.2 

analyseras studiens resultat. I det första stycket, 5.2.1, tar jag ställning till textens patriarkala bias. I 

stycket därefter, 5.2.2, resonerar jag om perikopens budskap och relevans inför jämställdhetsarbete. 

I avsnitt 5.3 sammanfattar jag mina slutsatser genom att besvara frågeställningarna från avsnitt 1.3 

Problemformulering. 

5.1 Metodanalys 

Strukturalistkritik är inte en metod baserad på textens relation till sin historia. Mitt syfte med den här 

studien är inte att förkasta eller motarbeta en historiskt kontextuell läsning av Bibeln. Mitt intresse 

har enbart varit att få prova om relationen mellan mig och texten, mellan nutiden och orden, håller 

att stå ensam; att se vad den föreningen kan säga. Detta är innebörden av en ahistorisk hållning 

gentemot perikopen i fråga. Vad Genesis berättar genom en kontextuell läsning får undersökas i 

någon annan studie. Varje studie kan i sig, med sin särskilda ingång, ge en större förståelse av en 

perikop som Genesis 2:4b-24. På det viset har Odil Steck en poäng, när han säger att exegetiska 

metoder bör användas ömsesidigt berikande varandra.149 Därmed är det inte nödvändigt att använda 

alla metoder i samma studie. Stecks utgångspunkt underlättar hans uttalande, eftersom han i varje 

metod väver in en kontextuell läsning. 

”These various methodological steps are constituent questions of historical 

understanding, and they each aim at particular aspects of the text. They are thus nothing 

more than preparatory work for the central exegetical task: interpreting the text´s 

historically determined meaning. …-… With its historical focus, which the text itself 

conveys, the interpretation aims more toward a conception of the entire text as a 

linguistic utterance of life in its time.”150 

Om jag nu vill låta texten göra ett ”yttrande av liv i min tid”, kan Steck inte hjälpa mig. Han nämner 

både strukturalistkritik och feministkritik, men han menar att de inte är fristående metoder. Han 

behandlar dem istället som kompletterande perspektiv, vilka bör placeras inuti de historiskt 

förankrade metoder som han fokuserar på.151 Hayes & Holladay anger strukturalistkritik som en egen 

metod, med två särskilda drag: det ahistoriska förhållningssättet och arbetet med yt- och 

djupstruktur.152 Djupstrukturen är självklart ett historiskt vittnesbörd, ett uttryck för förhållanden 

som rådde när texten kom till. Jag anser dock att textens innebörd förminskas om jag aktivt letar 

efter endast denna dimension i djupstrukturen. När allt kommer omkring vet ju inte jag exakt vilken 

verklighetsuppfattning som förekom i min perikops historiska omgivning. Vad jag tror att jag vet kan 

därför hindra mig att upptäcka något som jag inte visste. På det här viset riskerar jag att med en 

historisk läsning, till stor del läsa in min historia; till exempel hur förhållandet mellan man och kvinna 

har hanterats i Europa från 1700-talets upplysningstid fram till modern tid. I förlängningen läser jag 

in den misogyna bibeltolkning som har präglat min historia. Då kan det verka som att Genesis 2:4b-24 

påbjuder kvinnans underordning på ett sätt som jag inte tror att den egentligen var menad att göra. 

                                                           
149 Steck 1998:14 
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151 Steck 1998:21 
152 Se stycke 2.1.3 Metodval 
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Detta är ett resonemang som grovt förenklar all historiskt kontextuell läsning, men det är min 

erfarenhet att riskerna som jag har påtalat är verkliga. Liksom Vico och Lévi-Strauss har påpekat, 

formas människan i gengäld av de strukturer som hon själv har format. Det här innebär att riskerna 

även går i motsatt riktning. En studie enligt strukturalistkritisk metod färgas lika lätt av relationen 

med omgivningen och är därför ingen garant för ett frigörande budskap, vilket syntes i Edmund 

Leachs resonemang.153 

Parole existerar bara i unika enheter och de påverkar sitt langue, sitt övergripande språksystem. Det 

innebär att det langue som ett parole tillhör förändras långsamt och omärkbart. Varken språk eller 

kultur finns kvar i intakta system eller enskilda uttryck. Jag anser att en text av det här slaget alltid 

kommer att omges av en mystik som ingen längre har möjlighet att förstå till fullo. Perikopen som jag 

har undersökt är ett bristfälligt uttryck av en kommunikationsakt, enligt Jakobsons schema över de 

sex faktorer som bör ingå.154 Det är bara en faktor som helt kan redogöras för; kontakten, det vill 

säga pappret. Tre faktorer kan räknas med till viss grad; adressaten, förutsatt att jag räknar mig själv 

som sådan; budskapet, vari det kan finnas symbolspråk som vi inte kan upptäcka; till sist koden, den 

antika hebreiskan som är fragmentarisk. Två faktorer är ogripbara; avsändaren och kontexten. Enligt 

metoden blir pappret den starkaste utgångspunkten. Metoden ger således sig själv en fördel, 

eftersom dess arbetsfokus är just pappret. Detta blir ett cirkelresonemang där metoden 

självrättfärdigas, samtidigt som den visar sin främsta fördel. 

Hayes & Holladay beskriver strukturalistkritisk metod som mer intresserad av hur texten är skriven än 

vad den säger. Jag har tolkat det som att hitta vad:et genom hur:et. Den här inställningen stämmer 

överens med de strukturalistiska tankarna om att ett budskap byggs av relationen mellan enheter 

som exempelvis fonem och hela ord.155 Enligt en sådan teori blir det avgörande för uppfattningen av 

budskapet att människan, אדם (adam), kallas för nästan samma som jorden, אדמה (adamah). Det här 

förstärker synnerligen innebörden av att människan skapas med jord som material och att jorden är 

hennes ursprung och mål. Huvudpoängen med den första varelsen i Genesis 2:4b-24 är därför 

uppenbarligen släktskapet med jorden och den jordbrukande relationen. Huvudpoängen med denna 

varelse är således inte att det var en man. Relationen mellan de fonem som används talar sitt tydliga 

språk, eftersom orden kunde ha sett ut hur som helst och ändå betytt människa och jord. Bland 

möjligheterna valdes lika fonem istället för olika. 

5.2 Resultatanalys 

5.2.1 En patriarkal text 

Ovan hävdar jag att fonemens sammansättning talar sitt tydliga språk, när de kopplar den första 

människovarelsen starkare till jorden än till en könstillhörighet. Men sammansättningen av texten 

talar också det tydliga språket att den första människovarelsen är mer man än kvinna, åtminstone 

visar texten en dragning ditåt. Antingen är varelsen man från början, men texten säger det inte 

uttryckligen, eller så blir hen man i samma stund som kvinnan skiljs ut. Oavsett vilket, blir kvinnan 

den andra skapelsen. Menar texten att ordningsföljd har med status och värde att göra; i så fall vilken 

status och vilket värde? 

                                                           
153 Se avsnitt 3.4 Eden – en myt 
154 Se avsnitt 2.2.2 Lingvistisk Strukturalism 
155 Se stycke 2.2.2 Lingvistisk Strukturalism 
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Varje tolkning av den första varelsen har sin problematik. Om jag utgår från att hen är en man, 

hamnar jag mycket nära tolkningen att kvinnan skapas för mannens skull. Texten får då svårare att 

motivera hennes egenvärde och dörren står på glänt till den klassiska hanteringen av kvinnan som 

osjälvständig och beroende av mannen. Mannen i sin tur har ett uppenbart syfte i att bruka jorden 

och har sin karriärsbana färdig. I denna version blir mannens och jordens syften passande för 

varandra. Men i så fall är kvinnan en slags lös pusselbit som försöker passa till mannen utan att 

mannen passar till henne. Det blir svårt att se hur dessa tre – man, kvinna och jord – ens ska kunna 

bilda en dynamisk triangel. De formar oundvikligen en linje med mannen i centrum med ryggen mot 

kvinnan. Om jag, istället, utgår från att den första varelsen är en könsneutral människa, vilket jag har 

gjort i min översättning, blir resultatet också underligt. Mannen blir utan syfte i denna version. Det är 

han som blir ”the leftovers” efter kvinnans skapelse. Ordningen går inte heller att reda ut. Först 

skapas människan, sedan skapas kvinnan. Möjligheten blir påtaglig att texten verkligen menar att 

kvinnan är något annat än människa – en anomali.  

Texten talar sitt tydliga språk, den har en patriarkal bias. Av de exegeter som jag har refererat till i 

studien är det flera som arbetar med spänningen mellan perikopens patriarkala underton och ett 

feministiskt perspektiv. Några av dem återges i Pamela J. Milnes artikel ”The Patriarchal Stamp of 

Scripture”, vars syfte är att undersöka om Bibeln kan utgöra en andlig auktoritativ källa för kristna 

feminister. Hennes slutsats är att varken Jobling eller Trible lyckas reformera Bibeln till en icke-

sexistisk andlig resurs. En läsning ur strukturalistkritisk vinkel har inte bidragit till något annat än 

gammalt vin i nya vinsäckar, skriver Milne med anspelning på Matteusevangeliet 9:17.156 En kristen 

feminist måste underordna sin feministiska ideologi under den ”kristna patriarkala ideologin”.157 I det 

här resonemanget missar Milne att kristen ideologi uttrycks och upprätthålls inte bara genom Bibeln, 

men kan hon trots det ha en poäng? 

”What a feminist post-structuralist approach can accomplish is a change in the way we 

relate to and understand the Bible but it cannot rescue the Bible itself from patriarchy.”158 

Problemet med texten är, enligt Milne, att den förutsätter motsättningen mellan man och kvinna i 

förväg och därför lyckas ”fördunkla ämnet” att kvinnan skulle vara mindre människa än mannen och 

att mannen är lika med mänskligheten. Hon menar att Jobling avslöjar detta, men påpekar att texten 

har lyckats bra med sitt syfte, eftersom Jobling är den första som belyser det ologiska i att göra 

manlighet till norm.159 Jobling själv uttrycker i sin slutsats att Genesis 2-3 är ett exempel på 

patriarkalt tankesystem som knyter knut på sig själv i sitt försök att hantera kvinnan och kvinnlighet 

på ett sätt som både är logiskt och stöder patriarkala antaganden.160 Milne menar dock att hans 

förslag att behandla Genesis 2-3 efter temat ”a man to till the earth” klarar att underminera, men 

misslyckas att ersätta, temat ”syndafallet”.161  

Är den patriarkala biasen så stark att den inte kan övervinnas? Lyn M. Bechtel redogör för hur den 

traditionella tolkningen av Genesis 2:4b-3:24 som ”Skapelse och Syndafall” har haft lika stort 

inflytande som texten i sig, om inte större. Hon menar att om texten hanteras som en myt, kan dess 

                                                           
156 Milne ”The Patriarchal Stamp of Scripture” 1993:166 
157 Milne ”The Patriarchal Stamp of Scripture” 1993:172, se även 167 
158 Milne ”The Patriarchal Stamp of Scripture” 1993:164 
159 Milne ”The Patriarchal Stamp of Scripture” 1993:165 
160 Jobling 1986:43 
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symboler tas tillvara. Trots att syndafallstolkningen brukar klassificera texten som en myt, har flera av 

textens symboler inte uppmärksammats som de borde, på grund av att de inte stödjer tolkningen i 

fråga. Många av dessa symboler ligger gömda i orden. 

”An emphasis on language through wordplays is typical of symbolic communication. 

Wordplays function as flashing sign-posts indicating the emphasis of the narrative and 

relatedness between separate items. Yet in the traditional interpretation most often the 

wordplays do not function. All of these problems should indicate that there is a lack of 

integrity between the traditional interpretation and the text.”162 

Milne, som citerades tidigare, menade att feministisk post-strukturalistism kan förändra hur vi 

relaterar till och förstår Bibeln, men inte befria Bibeln från sig själv. Men om det är så som Bechtel 

föreslår, att tolkningen av Genesis 2:4b-3:24 har systematiskt lyft endast vissa komponenter i texten, 

då har textens integritet inte upprätthållits. Samtidigt kan även ett försök att lyfta fram tidigare 

obetonade symboler utöva bristande respekt för texten. Svårigheten att behandla textens integritet 

är alltid närvarande. Mitt förhållningssätt har varit att försöka se vad min utvalda perikop säger, 

genom att inte vara rädd för att gissa och prova. Jag har försökt att för egen del hantera perikopen 

oberoende av hur berättelsen fortsätter i Gensis kapitel 3. Främst har jag följt Milnes tanke om 

möjligheten att förändra hur jag relaterar till och förstår Bibeln. Om cirka fem av budskapets sex 

faktorer har en ofullständig ”närvaro”, blir det mitt ansvar som exeget, kristen, privat läsare, präst, 

kvinna ”och” människa att välja hur jag vill läsa Bibeln. Det blir mitt ansvar att välja hur jag hanterar 

Bibeln som andlig resurs, samtidigt som jag är feminist. 

5.2.2 En text med ett budskap 

Skillnaderna mellan man och kvinna finns överallt i perikopen. De skapas olika och har olika 

utgångspunkt. Mannen talar och kvinnan är tyst. När kvinnan har skapats talar mannen, inte med 

henne, men om henne. Jag har utgått ifrån att denna text med dessa skillnader kan ha relevans i 

frågor gällande jämställdhet. Frågan är om detta över huvud taget är möjligt. Krävs det inte att ett 

underlag för jämställdhetsfrågor har likhet som utgångspunkt? Om så är fallet blir texten med ens 

irrelevant för studiens syfte. 

En lärd man vid namn Luther ska ha sagt; skrift ska med skrift uttolkas. Exempel på texter som 

framhäver kvinnors utrymme i skapelsen återfinns hos Trible. Hon ägnar ett helt kapitel till passager i 

Bibeln där Gud liknas vid en kvinna. Dessa passager har sällan fått rätt mängd uppmärksamhet, 

menar hon.163 Vidare ägnar hon flertalet sidor åt klargörande av att gudslikheten är något som både 

man och kvinna äger. Detta visar hon genom grundlig analys av Genesis 1:27.164 Exempel på 

bibeltexter som förminskar kvinnors utrymme är Exodus 12:37, samt Matteusevangeliet 14:21 och 

15:38. I dessa verser räknas antalet män för att ange hur många människor som gick ut ur Egypten 

eller blev mättade av några fiskar och bröd. Männen räknas. Kvinnorna räknas inte. Utifrån detta 

sammantaget följer nu mitt resonemang. Troligtvis tänkte sig hen som första gången plitade ner 

perikopen Genesis 2:4b-24 att den första människan som skapades var man. Men jag ifrågasätter att 

jag måste vara bunden av det. Milne menar att texten inte har någon fixerad innebörd, men att den 
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sätter upp gränser, inom vilka innebörden kan konstrueras.165 Jag håller med om att det finns 

gränser, men jag behöver inte vara bunden. 

“The critic creates the finished work by his reading of it, and does not remain simply the 

inert consumer of a ’ready-made’ product. Thus the critic need not humbly efface himself 

before the work and submit to its demands: on the contrary, he actively constructs its 

meaning: he makes the work exist…”166 

Trible översätter Genesis 2:4b-7, det vill säga tre och en halv vers, som en enda lång mening. På det 

viset tydliggör hon hur vers sju utgör ett slags klimax i perikopen. De första satserna i denna långa 

mening inleds med två ”när”, vilket etablerar en bakgrund, och de sista satserna inleds med varsitt 

”då”, vilket anger huvudhändelsen.167 Nästa klimax är skapelsen av kvinnan, vilken utverkas efter ett 

spänningshöjande moment av ”trial-and-error”168, för att citera Bird. Både den första och den andra 

varelsen möter en brist i skapelsen. Berättelsen hanterar dem olika. Den första är en människa men 

övergår till att vara man. Mannen blir därför den första människan, enligt texten. Den andra varelsen 

som skapas är kvinna på direkten. Det betyder dock inte, anser jag, att texten menar att hon skulle 

vara mindre än människa. Tvärtom har hon full del av den mänskliga naturen från vilken hon är 

tagen. Textens patriarkala bias ligger i att den första människan antas vara eller bli man, biasen ligger 

inte i att kvinnan uttalas vara något mindervärdigt, tvärtom. Djupstrukturen säger att mannen är 

först, men budskapet säger, enligt mig, att kvinnan är en triumf för mänskligheten. Orden som utgör 

en måttstock för kvinnan att leva upp till; כנגדו עזר , är en högt uppsatt ribba. Alla skapelsens djur går 

på audition, men får inte ens en biljett vidare. Kvinnan valsar in och vinner finalen på ett ögonblick. 

Några av djuren hade passat som hjälpare i människans syfte att bruka jorden, hästen eller oxen till 

exempel. Men kvinnan spelar i en helt annan liga. Hon möter efterfrågan genom att vara en 

motsvarande hjälpare. Med henne får människans ensamhet ett slut, eftersom Gud har gett henne 

del i mänskligheten. 

Binära motpoler brukar framföras vara en av perikopens grundbultar. Men texten ger inte, enligt 

mig, anledning till opposition mellan man och kvinna. Texten berättar snarare om en cyklisk rörelse, 

där motpolerna byggs på förekomst och negation. Ensamheten är en negation av sällskap, en brist 

och kvinnan fyller bristen med substans. På samma sätt har den första människovarelsen mött en 

brist av växtlighet och liv, några verser tidigare. ”Motsatsen” mellan man och kvinna är konstruerad, 

menar jag. Man och kvinna är sidor av samma mynt, medan liv och död, i betydelsen existens och 

icke-existens, är separata fenomen. Så är även gemenskap och ensamhet, i betydelsen förekomst och 

negation, separata världar. Det kan finnas en inneboende struktur av motpoler i världsordningen och 

i människans sätt att leva och tänka. Det går dock inte att dra slutsatser in absurdum och göra alla 

fenomen till likadana motsatspar. Det är heller inte befogat att göra cykliska rörelser till en rät linje. 

På grund av detta kan hävdas att perikopen har relevans inför situationer präglade av strävan efter 

jämställdhet. 

Angående likhet och skillnad lider jämställdhetsarbete ibland av en slagsida: att kvinnan måste bli 

som mannen för att bli jämställd med honom. Ett poststrukturalistiskt sätt att motverka detta är 

hanteringen av genus som en konstruktion. Ingen är han eller hon; alla är hen. Detta kan motverka 
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vårt samhälles överdrivna könsklassificering och starka heteronormativa värderingar. Dock riskerar 

en sådan teori om genus att endast bli ett mer politiskt korrekt sätt att säga samma sak; att vara 

jämlik innebär att man måste vara likadan. Allt som säger att kvinnor och män är olika blir i så fall 

tabu och texter som Genesis 2:4b-24 blir skrämmande. Jag menar inte att den här perikopens 

olikheter mellan mannen och kvinnan är något eftersträvansvärt; mannen som subjekt och kvinnan 

som objekt. Men om olikhet mellan könen i sig själv är farligt, blir perikopen lätt förkastad utan att ha 

fått komma till tals med det andra som den också säger; att man och kvinna utgör mänskligheten 

tillsammans. En god hantering av detta i ett postmodernt samhälle är att ingen ska behöva vara 

något annat än det den är. Lika mycket som människor bör ha rätt att vilja vara hen, bör de ha rätt 

att vilja vara han eller hon. Jag anser att olikheten mellan flera genus, även om det är ett flyktigt 

ämne, är grundläggande för att kunna prata om jämställdhet. Ingen kan vara likadan som någon 

annan. Om vi vill prata om likhet, bör alla parter först sträva efter likhet i mänsklighet och sedan 

sträva efter likhet med sin sexualitet så som den ligger groende i ens identitet. Det betyder inte att 

grupper av olika sexualitet och genus inte kan finnas. 

“While male and female together describe the species, which cannot be fully known 

without both, and while sexual union is the primary purpose of gender differentiation, the 

human couple cannot be viewed as the basic unit of the species, since it is neither a 

universal nor a naturally occurring phenomenon. It is rather a biosocial construction… 

Consequently we must maintain that the individual, which is to say every individual, in his 

or her sexually defined particularity is ‘the’ representative human being, fully human and 

in no way defective as a representative.”169 

5.3 Slutsatser 

Till frågeställningarna som jag lade fram i avsnitt 1.3 Problemformulering har jag nu mina svar. 

Människan ska inte vara ensam, i en del. Detta skulle utgöra en brist på relation och gemenskap. 

Därför menar texten att Gud gör människan tvåkönad. Mannens syfte ser ut att vara utförande av 

människans grunduppgift, att bruka jorden. Kvinnans syfte är differentiation och fulländning av 

människosläktet. Textens beskrivning av relationen mellan man och kvinna gör mannen aktiv och 

kvinnan passiv. Texten beskriver också deras dragning till varandra. I ögonblicket då relationen 

definieras, uttrycker mannen en stark glädje över kvinnan och hennes uppenbara samhörighet med 

honom. Texten ger således mannen ett utgångsläge som tillåter honom att definiera sin omgivning, 

medan kvinnan får sitt utgångsläge som skapelsens klimax. 
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6. Avslutning 

6.1 Personliga reflektioner 

Under arbetet med den här studien har jag slagits av textens egentliga oöversättbarhet. De allra mest 

centrala orden, enligt mig; människa och jord, man och kvinna, kan inte återspeglas på svenska med 

samma starka enhet de visar upp i den hebreiska texten. Parallellt med detta dilemma har jag 

upplevt att den strukturalistkritiska metoden ger frihet att låta texten bli något nytt för mig, eftersom 

jag upptäcker sådana nyckelord på djupet. 

Studiet har hjälpt mig att se det oundvikligt patriarkala som ligger i textens djupstruktur. Ett exempel 

är dilemmat som jag lyfte fram i avsnitt 1.1, angående perikopens vers 24: ”Därför skall en man 

lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru och de två ska bli ett.”170 En strukturalistisk 

grundpelare är att språkstruktur inte kan göra anspråk på att överensstämma med verkligheten på 

grund av naturlig självklarhet. Just därför blir uttrycket ”sin hustru” stötande. Texten gör samma ord 

som ska beskriva en människa, till ett objekt tillhörande ett possessivt pronomen. Språket vittnar om 

en ojämlikhet som har blivit fastställd i texten, men som inte behöver finnas i essensen av att vara 

hustru. 

Upplyftande är dock att denna patriarkala djupstruktur lyfter kvinnan till att vara något vackert och 

underbart. Nog hamnar hon på en piedestal och det är inte jämställt i sig. Men det som jag har haft 

att jämföra med är en traditionellt misogyn tolkning, där kvinnan skapas som femme fatale och 

genast uppfyller sitt oundvikliga öde att störta mänskligheten i fördärvet. Jag håller med Jobling att 

en sådan tolkning har svårt att förklara förekomsten av kvinnan över huvud taget. Om allt är bra före 

”syndafallet”, varför blandas i så fall komponenterna genom berättelsen? Varför ger Gud ett förbud 

att äta ett visst träd och därefter skapar en riskfaktor i form av kvinnan? Vidare går att ifrågasätta 

tolkningen att kvinnan lättare förleds än mannen, eftersom hon argumenterar mot ormen, medan 

mannen inte argumenterar mot någon. Kvinnan ifrågasätter och äter, mannen bara äter. Men detta 

är underlag för en framtida studie. Jag väljer hellre att läsa om kvinnan på piedestal, än som femme 

fatale. I valet mellan madonna och hora, angående kvinnans urtillstånd, väljer jag hellre det tidigare. 

Genesis 2:4b-24 har förmodligen i 99 fall av 100 använts till att förtrycka kvinnor. Vilken ironi visar sig 

inte, om perikopen till sist kunde användas till att höja kvinnans status till det den ska vara – 

jämställd mannens. Även om texten ger budskapet genom en mans mun, skulle perikopen kunna 

rättfärdiga jämställdhet, istället för att motarbeta den. 

6.2 Relevans för en präst 

En präst kan uppleva stora svårigheter i sin yrkessituation med ett visst bibelstycke. Jag tror att det 

alltid finns möjlighet att möta de svårigheterna genom att undersöka texten ytterligare och göra den 

till sin egen. Något som då kan öppna sig är att det finns fler dimensioner än det tycktes göra från 

början. Att en man ska lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru och de två ska bli ett, kan 

betyda mer än det jag själv ser. Kanske kan dessa ord vara en styrka och uppmuntran för en person 

som har erfarenhet av att bli bedragen. I framtiden hoppas jag att Kyrkohandboken ger alternativ till 

Genesis 2:24 i Vigselordningen. Ett exempel är versen innan: ”Denna, till sist, är ben av mina ben och 

kött av mitt kött.” På annat sätt kan samma mening uttryckas med ord ur den tvättäkta 
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Hollywoodproduktionen, Jerry McGuire, i vilken Tom Cruise får tillfälle att säga dunderrepliken: ”You 

complete me”. Inte bara prästen för egen del har hjälp av att gräva i en bibeltexts dimensioner. Det 

kan också hjälpa hen fram till motsvarande moderna ord som uttrycker något av textens budskap, 

vilka hen kan ge vidare till församlingen, istället för att hoppa över det.
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