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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Ordet Genesis kommer från den latinska Vulgata, som i sin tur lånade, eller translittererade det från 

den grekiska LXX, γένεσις. Ordet översätts bäst till svenska med ordet ”ursprung”. Den postbibliska 

hebreiskan använder titeln ית  som är det första ordet i 1:1 (”I begynnelsen”).1 Genesis (Bereshit) בְֵּראשִׁ

som på svenska benämns med 1 Mosebok, är alltså en bok som behandlar ursprung, ursprunget till 

skapandet av jorden, skapandet av människan och skapandet av tolkningar som ligger till grund för 

hur människan ser på sin egen och andra människors identitet. Som en bok som behandlar ursprung 

är 1 Mosebok intresserad av att förklara varför saker är på det sätt som de är idag, både ur ett bredare 

och ur ett mer specifikt perspektiv. I sina skapelseberättelser delger den oss med en förståelse kring 

relationen mellan det gudomliga, skapelsen och mänskligheten. 

 

Forskare har länge betraktat berättelserna i 1 Mosebok 1–11 som mytologiska och klassificerade som 

urtidshistoria. Vi vet inte med säkerhet kontexten i vilken författaren eller författarna till 1 Mosebok 

ville att texten skulle läsas eller användas och vi vet inte identiteten på de mottagare som de 

adresserades till. Men en tydlig del av agendan med 1 Mosebok är att ge en bas till en mänsklighet 

baserad på ett gemensamt ursprung. 

 

De rabbinska vise säger att allting en hittar i skriften, varje tolkning, var från början uppenbarat för 

Mose på Sinai. Betydelserna i skriften är nästan oändliga och det är genom läsning och tolkning som 

de uppenbaras. 2  Därför är det viktigt att texterna fortsätter att tolkas igen och igen. Flera av 

berättelserna i 1 Mosebok har blivit approprierade som argument för att tolka kön och sexualitet med 

en konservativ kodning. Alltså med att det enbart finns två kön och att heterosexualitet är normen. 

Berättelserna används för att ge en utomvärldslig och på så vis grundläggande kvalité till dessa åsikter, 

de används som kanon, trots att de oftast är sociala konstruktioner.3 

 

Jag kommer att använda mig av insikter från judendomen och kristendomen, som båda håller dessa 

texter högt, samt från nutida queerperspektiv. Likväl kommer jag försöka att visa på delar av 

                                                 
1
 Victor P. Hamilton, The Book of Genesis: Chapters 1-17. The New International Commentary on the Old Testament. 

(Eerdmans, 1990), 1. 
2
 Michael Carden. ”Genesis/Bereshit” i The Queer Bible Commentary, ed. Deryn Guest, Robert E Goss, Mona West och 

Thomas Bohache. (London: SCM Press, 2006), 23. 
3 Carden. The Queer Bible Commentary, 25. 
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skapelseberättelserna som kanske är mer queer än vad som tidigare har tänkts. Mitt fokus kommer att 

vara på frågor kring sexualitet och kön som kommer upp när jag läser skapelseberättelserna i Genesis. 

Jag kommer att titta på en rabbinsk tradition om en ursprunglig androgyn varelse, den första 

människan, som genom att kombinera man och kvinna i sig självt, reflekterade den ursprungliga enhet 

som är grundläggande för världen. Jag vill genom queerteori och queerteologi lyfta upp bland annat 

denna tolkning i ljuset. 

1.2 Problemdiskussion 

Många versioner av de traditionella tolkningarna kring skapelseberättelserna i Genesis är patriarkala, 

och detta har skapat en tolkningstradition som till viss del kan tolkas som misogyn. Vissa av dessa 

tolkningar föreslår till exempel att kvinnan är sekundär och underordnad mannen och det har använts 

genom seklerna för att förklara varför män skulle vara överlägsna kvinnor.4 En representant för denna 

tolkningstradition är Martin Luther. Luther fortsätter ett medeltida arv att underordna kvinnan 

gentemot mannen. Ändå är hans syn på kvinnans status något ambivalent. Ett bra exempel på detta 

är hans ”Lectures on Genesis” (påbörjad 1535). Här argumenterar Luther, i motsats till en stor del av 

den kristna traditionen, att kvinnan från början delat ansvaret och herraväldet över skapelsen. Hon 

var alltså inte mannens underordnade, men genom fallet menar Luther att människans natur har blivit 

förstörd så att den ursprungliga jämlikheten mellan könen inte längre var relevant i samhället. 

Ingenting på jorden, inte ens erfarenheten av frälsning genom Kristus, kunde ändra på detta faktum.5 

Luther var medveten om att judiska traditioner, och även Platon, refererade till den första människan 

som tvåkönad och att människan senare blev separerad av en gudomlig kraft. Luther tar dock starkt 

avstånd till dessa tankar och menar att detta motsägs då bibeln talar om kvinnan som skapad av 

mannens revben. Han går till och med så långt att han menar att dessa tankar är djävulens verk och 

att den som föreslår dem är absurd.6 

 

En annan uttolkare av texterna i Gamla testamentet, som många kristna över hela världen lägger stor 

vikt vid är Paulus. Han skriver i 1 Kor 11:7 ”En man behöver ju inte ha något på huvudet eftersom 

han är en avbild och avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen.” Paulus förklaring till 

detta var att: ”8 ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen, 9 och mannen 

skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen.” Den patriarkala tolkningen av 

                                                 
4 Athalya Brenner. A Feminist Companion to Genesis. The Feminist Companion to the Bible 2, (Sheffield: Sheffield 

Academic Press, 1993), 150. 
5
 Kristen E Kvam, Linda S Schearing och Valerie H Ziegler. Eve & Adam. Jewish, Christian, and Muslim readings on 

Genesis and gender.  (Bloomington, Ind: Indiana University Press, 1999), 266. 
6  Kvam, Schearing och Ziegler. Eve & Adam. Jewish, Christian, and Muslim readings on Genesis and gender, 268. 
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skapelseberättelserna fortsätter i Nya testamentet i passager såsom 1 Tim 2:11-15, den anses av 

forskare vara från andra seklet efter Kristus och ger en tolkning av Paulus som fick mycket inflytande 

under kyrkans fem första sekel. Eftersom Paulus tolkade skapelseberättelsen i 1 Mos 2 som att 

mannen skapades före kvinnan uppmanade författaren till 1 Tim kvinnor att inte ha auktoritet över 

männen. ”11 Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. 12 Att själv 

undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen...” Detta på grund av att ”13 

Adam skapades först och sedan Eva.” Denna tolkning skulle komma att bli viktig i diskussionen kring 

kön i den tidiga kyrkan, 7  men blev ännu viktigare under perioden av de tidiga kyrkofäderna. 

Tolkningen att kvinnan var underordnad mannen på grund av att männen var skapad först och till 

Guds avbild, var den tolkning av skapelseberättelserna som blev normativ, och den kan hittas i 

varierande form hos Augustinus, Thomas av Aquino, Luther, Calvin, i påvliga texter och vidare.8 

1.3 Syfte 

Jag vill göra en analys av skapelseberättelserna i 1 Mos 1–2 utifrån ett queerperspektiv. Syftet är att 

se om de hebreiska begrepp som används i skapelseberättelserna kan tolkas på ett annat sätt än det 

som traditionellt lyfts fram, nämligen att Gud skapar mannen och därefter kvinnan från mannen. För 

att ge en alternativ tolkning till de berörda texterna, vill jag lyfta fram perspektiv som annars inte blir 

sedda, och ge en aktuell och relevant läsning av texten. Men jag vill även bidra till debatten kring 

kön i samhället i stort och mer specifikt till HBTQIA-personer som en del av skapelsen, genom att 

se på vad en queerteologisk tolkning av texten kan få för konsekvenser. 

 

                                                 
7
 Kvam, Schearing och Ziegler. Eve & Adam. Jewish, Christian, and Muslim readings on Genesis and gender, 110. 

8
 Brenner. A Feminist Companion to Genesis, 150. 
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1.4 Problemformulering och frågeställning 

Bibeln har tolkats utifrån en patriarkal tradition med en normativ syn på kön. Jag vill medvetandegöra 

detta genom att göra en queerteologisk läsning av texterna. Med detta hoppas jag också visa på varför 

de traditionella patriarkala tolkningarna kan anses problematiska. De har inte varit öppna för att tolka 

texterna ur andra perspektiv. Jag vill visa på att det finns andra texttrogna sätt att läsa 1 Mos 1–2, som 

ger möjligheter till att diskutera och tolka manligt och kvinnligt ur andra perspektiv än de som getts 

traditionellt, och ge en aktuell och relevant läsning av texterna. 

 

Huvudfrågan som denna uppsats vill besvara är: 

Hur kan en texttrogen queerteologisk läsning av skapelseberättelserna bidra till tolkningen av kön i 

1 Mosebok 1–2? 

För att besvara huvudfrågan kommer dessa underfrågor att användas: 

1. Utifrån ett queerteologiskt perspektiv, vad säger 1 Mos 1:1–2:4a om kön? Vilka begrepp är 

centrala, och hur kan de bäst förstås? 

2. Utifrån ett queerteologiskt perspektiv, vad säger 1 Mos 2:4b-3 om kön? Vilka begrepp är centrala, 

och hur kan de bäst förstås? 

3. Vilka konsekvenser kan en queerteologisk förståelse av kön i de båda skapelseberättelserna få? 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar de två skapelseberättelserna i 1 Mos 1–3, med särskilt fokus på verserna 1:26-

27 och 2:7, 21–23, då det är där som frågan om människans skapelse och kön görs explicit. Uppsatsen 

behandlar de begrepp i ovanstående verser som är relevanta för att tolka texten ur ett queerperspektiv. 

Som nämns ovan förstår jag dessa skapelseberättelser som myter, det vill säga att de inte skildrar ett 

historiskt händelseförlopp i det förgångna utan någonting som grundläggande sant om människan. 

Karaktärerna i berättelserna presenterar alltså här de essentiella dragen i en människas liv.9 De drag 

som beskrivs hos den första människan kan sägas representera det mänskliga livets kärna. Därför är 

dessa texter viktiga, då de både har legat till grund, och ligger till grund för hur människor ser på sin 

egen natur och på andra människor. 

Uppsatsen kommer att analysera båda de två skapelseberättelserna eftersom vi måste vara medvetna 

om att källorna inte längre är separerade från varandra, utan har kombinerats. De två 

skapelseberättelserna är på flera sätt öppna för varandra och kan tolkas i ljuset av varandra. I 

utförandet kan noteras att berättelsen i kapitel 2 (J) har en intim värld som är uppbyggd kring 

                                                 
9Jämför med Fredrik Lindströms förståelse av skapelseberättelserna som myt i Det sårbara livet. (Lund: Arcus, 1998), 

154-55. 
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människan, medan berättelsen i kapitel 1 (P) fokuserar på hela kosmos innan fokus hamnar på 

skapandet av människan. 1 Mos kapitel 2 kompletterar kapitel 1 genom att vittna om Guds relation 

till människan. Relevant är också att teologin i 1 Mosebok har tolkats som grundläggande för resten 

av Bibeln. Andra delar av skriften lägger fram det vi kan läsa i 1 Mosebok men enbart här etablerar 

Bibeln ett paradigm för Guds skapande aktiviteter och den inneboende relationen i skapelseordningen, 

något som även innefattar mellanmänskliga relationer. 

1.6 Material 

Uppsatsen använder sig av kommentarslitteratur, teologiska och exegetiska uppslagsverk, rabbinsk 

litteratur, grundtexter och översättningar. Litteraturen jag har valt är en blandning mellan kristen, 

judisk, queerteologisk och feminist teologisk litteratur. Den grundtext som används är hämtad från 

Kodex Leningradensis och till de svenska översättningarna används Bibel 2000. 

 

Till mitt teorikapitel har jag främst använt mig av Patrick S Cheng. Radical Love: An Introduction to 

Queer Theology. Cheng är assisterande professor i historisk och systematisk teologi vid Episcopal 

Divinity School i Cambridge, Massachusetts. Varför jag valde att använda hans teorier kring 

queerteori och queerteologi är för att han själv är HBTQIA-person och vigd pastor i Metropolitan 

Community Church. 

 

Till kapitel 2, analysen av grundtexterna här jag använt mig att flera hebreiska uppslagsverk som 

New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, The Dictionary of Classical 

Hebrew och Theological Dictionary of the Old Testament. Jag har även använt mig av Eve & Adam. 

Jewish, Christian, and Muslim readings on Genesis and gender. Det är en antologi, sammanställd 

av Kristen E. Kvam, Linda S. Schearing och Valarie H. Ziegler. Den innehåller kristna, judiska och 

muslimska läsningar av 1 Mosebok 1–3. Jag har främst använt mig av kapitel 1 – Hebrew Bible 

Accounts och även till viss del kapitel 3 – Rabbinic Interpretations (200–600 CE). Jag har även 

använt en del kristen kommentarslitteratur av kända exegeter som Bill T. Arnold, Gerhard Von Rad, 

Claus Westermann, Edwin Marshall Good och även feminstteologisk litteratur från Phyllis Trible 

och Carol L. Meyers. 

 

Till kapitel 3, den queerteologiska tolkningen, har jag använt mig av Torah Queeries: Weekly 

Commentaries on the Hebrew Bible. En kommentarsserie sammanställd av Gregg Drinkwater, 

Joshua Lesser, David Shneer och Judith Plaskow. Jag använder mig främst av kapitel 1 – Male and 



6 

Female God Created Them: Parashat Bereshit (Genesis 1:1–6:8) av Margaret Moers Wenig. 

För den rabbinska litteraturen använder jag Genesis Rabbah: The Judaic Commentary to the Book 

of Genesis. Vol. 1, Parashiyyot One through Thirty-three on Genesis 1:1 to 8:14., översatt av Jacob 

Neusner. I detta kapitel har jag även använt mig av The Queer Bible Commentary sammanställd av 

Deryn Guest, Robert E Goss, Mona West och Thomas Bohache. Den fokuserar på de delar av 

Bibeln som är relevanta för läsare som intresserar sig för queerteologiska frågor. Den är ett bra 

komplement till de traditionella kommentarerna som används i kapitel 2 då den lyfter upp nya 

vinklingar och synsätt. Jag har främst använt mig av del 1 – The First Testament, och i det den 

första delen – Genesis/Bereshit av Michael Carden. Jag har även använt litteratur av Janet Martin 

Soskice och Gerard P. Luttikhuizen. 

1.7 Teori och metod 

1.7.1 Queerteori 

Historiskt har begreppet queer används som ett negativt begrepp. Men sedan 1980-talet har det i en 

akademisk kontext blivit ett neutralt eller positivt begrepp och på senare år har begreppet queer 

används mer och mer av forskare inom teologi och bibelvetenskap.10 Vad är queerteologi? Om vi 

definierar teologi som ”att prata om Gud”, θεός (Gud) + λόγος (ord), kan queerteologi förstås som att 

prata om Gud ur ett queerperspektiv. Detta leder till frågan om vad begreppet queer betyder mer 

specifikt, och det är en mer komplex fråga. Jag kommer att ta upp tre betydelser av begreppet queer. 

Först som ett paraplybegrepp, sedan som ett transgressiv handling och sist som ett gränsöverskridande 

begrepp.   

 

Paraplybegrepp 

Ett vanligt sätt att använda begreppet queer är som ett paraplybegrepp som kollektivt refererar till de 

personer som till exempel är gay, bisexuella, transgender, och andra individer som identifierar sig 

med icke normativa sexualiteter- och/eller könsidentiteter. Termen queer kan även inkludera personer 

som inte själva identifierar sig med icke normativa sexualiteter- och/eller könsidentiteter, men som 

känner en solidaritet med sina queera vänner i det att de söker en mer rättvis värld, med avseende till 

sexuell läggning och könsidentitet. Med andra ord är queer en synonym till begrepp såsom HBTQIA. 

Här behöver vi också reda ut skillnaden mellan begreppen sexualitet och könsidentitet. Sexualitet 

syftar till det sätt som personer är attraherade emotionellt eller fysiskt till varandra. Könsidentitet 

refererar till det sätt som personer identifierar sig i förhållande till sitt kön, oavsett vilket kön de blev 

                                                 
10

 Patrick S. Cheng. Radical Love: An Introduction to Queer Theology. (New York: Seabury Books, 2011), 2. 
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tilldelade vid födseln. Könsidentitet skiljer sig alltså från sexualitet.11 

Transgressiv handling 

En andra användning av begreppet queer är som ett medvetet återtagande av ett begrepp som tidigare 

hade en negativ betydelse. De senaste decennierna har begreppet använts positivt för att beskriva och 

innefatta allt som är transgressivt eller motsätter sig socialkonstruerade normer, med särskilt hänsyn 

till sexualitet och könsidentitet. Detta mer positiva bruk av begreppet går tillbaka till det sena 1980-

talet. Robert Shore-Gross, teolog och präst, beskrev queerteologi som ett fundamentalt transgressivt 

företag. Shore-Gross argumenterar för att transgression borde ses som en central metafor för 

queerteologi.12 För Shore-Gross är termen queer ett sätt att beskriva en handling som ”vänder upp-

och-ned och in-och-ut” på det som anses vara normativt, inklusive heteronormativ teologi. 

 

Den andra betydelsen av begreppet queer kan alltså sammanfattas såsom en självmedveten 

inkorporering av allt som transgressivt utmanar socialkonstruerade normer, speciellt i kontexten 

sexualitet och könsidentitet. Begreppet förstås därmed bäst som ett verb eller en handling. Att ”queera” 

någonting är att ge sig in i en metodologi som utmanar och stör status quo. Det är att se saker i ett 

annat ljus och att återta röster och källor som tidigare har ignorerats, tystats ned, eller förkastats. 

 

Queer som ett sätt att sudda ut gränser - Queerteori 

En tredje betydelse av begreppet queer grundar sig i den akademiska disciplin som uppstod på 1990-

talet. Queerteori ser sexualitet och könsidentitet som någonting som ständigt genomgår förhandling 

och omvärdering, snarare än enbart ett naturligt och medicinskt faktum. Queerteori utmanar och stör 

de traditionella idéerna kring att sexualitet och könsidentitet bara skulle vara ett vetenskapligt faktum, 

eller att dessa koncept skulle kunna reduceras till bestämda binära kategorier såsom homosexuell 

kontra heterosexuell eller kvinnligt kontra manligt. På detta sätt syftar denna definition till att sudda 

ut, eller forma om gränser när det gäller sexualitet och kön. Queerteori argumenterar för att betydelsen 

av traditionella kategorier med hänsyn till sexualitet och könsidentitet är sociala konstruktioner.13 

 

1.7.2 Queerteologi 

I ljuset av de tre definitionerna av begreppet queer så finns det, åtminstone, tre definitioner av 

queerteologi. Det första är HBTQIA-personer som pratar om Gud. Det andra är att prata om Gud på 

                                                 
11

 Cheng. Radical Love: An Introduction to Queer Theology, 3. 

12 Cheng. Radical Love: An Introduction to Queer Theology, 5. 
13

 Cheng. Radical Love: An Introduction to Queer Theology, 6. 
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ett självmedvetet transgressivt sätt, och då speciellt att utmana sociokulturella normer när det kommer 

till sexualitet och könsidentitet. Det tredje sättet är queerteologi som pratar om Gud på ett sätt som 

utmanar och omformar de naturliga binära kategorierna av sexuell- och könsidentitet. Denna uppsats 

berör alla tre definitionerna, men fokuserar främst på de två sistnämnda som därför förklaras närmare: 

 

En transgressiv queerteologi kan förstås som en teologisk metod som är medvetet transgressivt när 

det kommer till att utmana sociokulturella normer kring sexualitet och kön. Denna form av teologi 

försöker hitta nedtystade röster eller gömda perspektiv. Ett exempel på detta är ”indecent theology”, 

som myntades av teologen Marcella Althaus-Reid. Enligt Althaus-Reid ska queerteologi chockera 

människor ut ur sin självbelåtenhet och hjälpa dem att se teologi i ett nytt ljus. Således är queerteologi 

annorlunda från, till exempel, profetisk diskurs på det sättet att queerteologin är självmedvetet 

transgressiv när det kommer till metodologin, medans profetisk diskurs involverar att en talar å det 

gudomligas vägnar, och underkastar sin vilja gentemot Guds.14 

 

När det kommer till queerteologi som ett begrepp för att sudda ut gränser kan det förstås som ett sätt 

att bedriva en teologi som är grundad i queerteori och som argumenterar för att klassisk kristen teologi 

behöver ta bort gränser inom sina grundläggande kategorier, inte enbart när det kommer till sexualitet 

och könsidentitet, utan även när det kommer till mer fundamentala gränser såsom liv kontra död och 

mänskligt kontra gudomligt. Till exempel så är Elizabeth Stuarts forskning på den eskatologiska 

dimensionen av sakramenten rotad i denna syn på queerteologi.15 

 

1.7.3 Metoder för analys av bibeltexterna 

Denna uppsats analyserar de två skapelseberättelserna i 1 Mosebok på originalspråk, och då behöver 

lämpliga metoder för detta också adresseras. Detta är särskilt relevant i ljuset av den patriarkala 

tolkningstraditionen som nämnts ovan. En svårighet en behöver vara medveten om är att det finns ett 

kulturellt och historiskt avstånd mellan våra svenska översättningar och den hebreiska grundtexten. 

Detta leder till att den som försöker komma åt ursprungliga betydelser av texten ofta behöver förlita 

sig på lexikon. Dock måste vi vara medvetna om att lexikonförfattare i sin tur har förlitat sig på 

tidigare exegeters tolkningar och arbeten, och att de tidigaste lexikograferna fick sin förståelse från 

då existerande ”implicita uppslagsverk”, som till exempel grammatiska böcker, bokstavliga 

översättningar eller muntlig tradition. Det betyder att inga lexikonförfattare närmar sig sina verk utan 

                                                 
14Cheng. Radical Love: An Introduction to Queer Theology, 9. 
15Cheng. Radical Love: An Introduction to Queer Theology, 10. 
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att ha en förförståelse av ordens användning. De förfinar snarare redan existerande och etablerade 

tolkningar.16 

 

I närläsningen av texterna kommer grammatisk kritik att vara en central bibelvetenskaplig metod, 

dock med denna viktiga reservation i åtanke att när en hanterar ord med multipla betydelser blir den 

slutgiltiga tolkningen gjord av kontexten och vilken betydelse den tolkningen ger i kommunikation 

av texten. Det är enbart de tolkningar som författaren valde att lyfta fram vid tidpunkten som 

tolkningen gjordes, som syns. Det är viktigt att vara medveten om att andra möjliga tolkningar inte 

framträder för läsaren eller författaren, utan dessa tolkningar kan behöva synliggöras och lyftas 

fram.17 När en tolkar en bibeltext kommer en med en förförståelse och det kan vara svårt att bryta sig 

ur den tidigare tolkningen och kontexten som texten har gett upphov till, då vissa tolkningar har gått 

förlorade eller inte lyfts fram. Där kan queerteori hjälpa till, då den försöker läsa och tolka texterna 

med andra glasögon och ur ett nytt perspektiv, vilket ger redskap för att ifrågasätta det som en kan 

uppleva som självklart. 

1.8 Disposition 

Denna uppsats är indelad i fyra delar. Efter detta introducerande kapitel fokuserar jag i kapitel två 

och tre på att besvara mina arbetsfrågor. Kapitel två utgör en närläsning av skapelseberättelserna i 1 

Mos 1–2 där ett antal relevanta begrepp står i fokus. Kapitel tre består av en tolkning av 

skapelseberättelserna utifrån ett queerteologiskt perspektiv. Avslutningsvis sammanfattar jag det jag 

diskuterar i kapitel två och tre i min slutsats i kapitel fyra. Där besvaras även uppsatsen huvudfråga. 

                                                 
16Moisés Silva. Biblical words and their meaning: An introduction to lexical semantics. Rev. and expand ed. Grand 

Rapids, (Mich: Zondervan, 1994), 137. 
17Silva. Biblical words and their meaning: An introduction to lexical semantics, 140. 
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2. Skapelseberättelserna i 1 Mos 1–2 

De två skapelseberättelserna i 1 Mosebok delas traditionellt upp i 1:1–2:4a och 2:4b-3. Det äldre 

narrativet, till största del kapitel 2 brukar kopplas till Jahwisten (J), och betonar skapandet av 

människan invävt med dess fall. Begränsningarna av synd och död är en integrerad del av den 

mänskliga existensen. Människan, formad från jorden, får sitt liv genom Jahwe Elohims ande. I 

kapitel 2 är människan är en varelse i likhet med djuren när det gäller territorium, mat, arbete, 

gemenskap, språk och deras relation till Jahwe Elohim. Den yngre berättelsen i kapitel 1, som brukar 

relateras till prästkällan (P), betonar skapandet av världen. Allting som existerar har sitt ursprung i 

Elohims ord. Spridningen av skapelsehandlingen över sju dagar formar en temporal enhet som liknar 

veckan och har sin kulmen i sabbaten. Människan är i detta narrativ är skapad till Elohims avbild, och 

är en varelse som kan ha en direkt dialog med Elohim.18 

 

Om vi delar upp de två skapelseberättelserna i verserna 1:1–2:3 och 2:4–25 istället för de traditionella 

får vi en annan förståelse för hur kapitlen kompletterar varandra. Enligt Arnold kan den prästliga 

källan ses som en redaktör av båda berättelserna, och han menar att redaktören med avsikt har 

producerat en koherent struktur som visar på kontinuiteten mellan de två berättelserna. Eftersom de 

två skapelseberättelserna har knutits ihop av redaktören borde vi läsa dem i ljuset av varandra.19 I det 

som följer kommer jag att göra en analys av dessa texter, och då med särskilt fokus på verserna 1:26-

27 samt 2:7, 21–23 som översätts här nedan. Innan analysen kommer jag på ett översiktligt sätt att 

introducera grundläggande karaktärsdrag i de två skapelseberättelserna. 

2.1 Introduktion till skapelseberättelserna 

1 Mos 1:26-27 

ַצלְּמֵ  ֲַֽעֶשה ָאָדם בְּ ים ַנ אֶמר ֱאלהִׁ ָכל־ָהֶרֶמש ָהר ֵמשַוי ֹּ֣ ָכל־ָהָאֶרץ ּובְּ גַת ַהיָם ּובְּע וף ַהָשַמיִׁם ּוַבבְֵּהָמה ּובְּ דְּ ּדּו בִׁ מּוֵתנּו וְּיִׁרְּ דְּ נּו כִׁ  

 ַעל־ָהָאֶרץ׃

ים ָבָרא א ת ו זָָכר ּונְֵּקָבה ָבָרא א ָתם׃ ֶצֶלם ֱאֹלהִׁ ַצלְּמ ו בְּ ים ׀ ֶאת־ָהָאָדם בְּ ָרא ֱאלהִׁ  ַויִׁבְּ

Översättning: 

26 Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, 

himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” 27 Gud skapade 

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

 

 

                                                 
18

 Bruce M. Metzger och Michael D. Coogan. The Oxford Companion to the Bible. (New York: Oxford University 

Press, 1993), 246. 
19Bill T. Arnold. Genesis. (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 4. 
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1 Mos 2:7 

 

י ָהָאָדם לְּנֶֶפש ַחיָ  ַֽיְּהִׁ ַמת ַחיִׁים ַו ַאָפיו נִׁשְּ ן־ָהֲאָדָמה ַויִַׁפח בְּ ים ֶאת־ָהָאָדם ָעָפר מִׁ ה׃ַויִׁיֶצר יְּהָוה ֱאלהִׁ  

 

Översättning: 

7 Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, 

så att hon blev en levande varelse. 

 

1 Mos 2:21-23 

 

ֶתנָה׃   גר ָבָשר ַתחְּ ע ָתיו ַויִׁסְּ ַצלְּ ֵדָמה ַעל־ָהָאָדם ַויִׁיָשן ַויִַׁקח ַאַחת מִׁ ים ׀ ַתרְּ  ַויֵַפל יְּהָוה ֱאלהִׁ

ים ׀ ֶאת־ַהֵצָלע  ֶאָה ֶאל־ָהָאָדם׃ַויִֶׁבן יְּהָוה ֱאלהִׁ ָשה ַויְּבִׁ ן־ָהָאָדם לְּאִׁ ֲאֶשר־ָלַקח מִׁ  

יש ֻלֳקָחה־ז את׃ י ֵמאִׁ ָשה כִׁ ז את יִָׁקֵרא אִׁ י לְּ ָשרִׁ בְּ  ַוי אֶמר ָהָאָדם ז את ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבָשר מִׁ

 

Översättning: 

21 Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde 

igen hålet med kött. 22 Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna 

och förde fram henne till mannen. 23 Då sade mannen: 

”Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna skall hon heta, av man är hon 

tagen.” 

 

Berättelsen i 1 Mosebok 1 (P) 

I 1 Mosebok 1 skapas människan till att råda över skapelsen. Elohim skapar alla typer av djur, alla 

med sina passande fysiska egenskaper för respektive domän, vatten, luft och land. Men i människans 

skapelse i vers 26–27, bestäms inte de fysiska egenskaperna utifrån varelsens kringliggande natur. 

Denna varelse är olik de andra, och är tänkt att härska och ha makt över helheten. Elohim har skapat 

en replika av sig själv, till sin avbild, i denna unika varelse människan.20 

 

Det prästliga narrativet kan karakteriseras utifrån sitt förhållningssätt till form och innehåll. Von Rad 

anser att denna berättelse inte är ett narrativ överhuvudtaget, utan att det snarare är en prästligt 

dokument, då det genomgående innehåller doktrin. Sättet på vilket P presenterar sin text är 

konsekvent annorlunda från J. Språket är kortfattat, tungt, pedantiskt och saknar utsvävningar.21 I J 

kan vi se en berättelse med enkelhet utan några doktriner per se, i P finner vi ett minimum av 

utsvävande berättande och konstnärlighet. Det finns ingen ansträngning att beskriva människan som 

                                                 
20Arnold. Genesis, 45. 
21Gerhard Von Rad. Genesis: A Commentary. (John Knox Press, 2005), 27. 
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mottagare av uppenbarelser, genom omständigheter, konflikter, eller de spirituella och sociala 

osäkerheterna som följer de erfarenheterna. Personerna i den prästliga källan är i denna aspekt helt 

färglösa och intetsägande. P är fokuserad på det som kommer från Gud, ordet, domarna, buden och 

förordningarna. P beskriver historien gång genom dessa, inte genom människan, utan genom 

gudomliga förordningar.22 

 

Strukturen på berättelsen 

Den första skapelseberättelsen presenterar en redogörelse som sträcker sig över sex dagar, över 

skapandet av världen från ett kaos. Elohim skapar, genom sitt ord, under sex dagar. Dessa sex dagar 

är strukturerade i par. Den första dagen skapar Elohim ljuset och separerar ljuset från mörkret för att 

forma dag och natt. På fjärde dagen skapas solen, månen och stjärnorna och Elohim sätter solen att 

härska över dagen och månen att härska över natten. Liknande på andra dagen, skapas himlavalvet 

för att separera de över vattnet från det undre, medans på den femte dagen skapar Elohim varelserna 

i havet och himlens fåglar. På tredje dagen separeras det torra landet från det nedre vattnet och det får 

alla möjliga former av växter att spira. Denna handling balanseras genom skapandet av allt som lever 

på land på den sjätte dagen, inklusive människan, som skapas manlig och kvinnlig till Elohims avbild. 

Sedan förklarar Elohim allting gott och på sjunde dagen vilar Elohim.23 

 

Berättelsen i Genesis 2 (J) 

En kan direkt se flera aspekter på vilket sätt denna skapelseberättelse är annorlunda än den första. 

Skaparen benämns som Jahwe Elohim, istället för enbart Elohim. En annan skillnad är att J inte har 

strukturen med sju dagar som är en viktig del av P. En annan viktig skillnad är att denna berättelse 

presenterar skapelsen i en helt annan ordning. Det första skapandet som äger rum är skapandet av 

människan. Sedan kommer skapandet av trädgården och det sista som skapas är djuren. Detta är 

intressant då djuren används för att synliggöra och lyfta fram människans ensamhet och särställning. 

Hela skapelsemomentet är annorlunda från det i den första berättelsen. Här finns ingen ”låt det bli” 

utan enbart handlingar ”forma människan” och ”andas”. Denna berättelse berättar historien om en 

skapare som arbetar direkt med skapelseprocessen.24 Den litterära stilen i 1 Mosebok kapitel 2 är 

distinkt annorlunda från den i kapitel 1. Den använder sig av intrikata ordlekar och ordspråk, snarare 

än den repetitiva form som kapitel 1 har. Även en distinktion i teologin är märkbar. P porträtterar den 

                                                 
22Rad. Genesis: A Commentary, 28. 
23

 Cheng. Radical Love: An Introduction to Queer Theology, 26. 
24 Edwin Marshall Good. Genesis 1-11: Tales of the Earliest World. (Stanford, California: Stanford University Press, 

2011), 27. 
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transcendenta och enväldiga skaparen som gör kaos till ordning genom en serie av separationer, och 

som strukturerar världen och dess invånare i kategorier. Nu i 2:4–25 kompletteras detta med en bild 

av skaparen som den immanenta och väldigt personliga Jahwe Elohim som skapar människan från 

jorden. Snarare än att forma skapelsen genom strukturer så fokuserar detta narrativ på samband och 

det som binder ihop skapelsen. Människan hör ihop med marken (ֲאָדָמה) det manliga och kvinnliga 

hör ihop (ה ָשָּׁ֔ יש אִׁ ִ֖  och djuren och människan. (2:19-20) Intentionen är enligt Von Rad att skapa en (,אִׁ

värld där Jahwe Elohim relaterar till människan på ett fredligt och naturligt sätt.25 

 

Till skillnad från kapitel 1 där människans skapelse var klimax och reserverat för den sjätte dagen 

kommer skapandet av människan tidigt och dramatiskt i den första meningen av den andra 

skapelseberättelsen. Människan är medelpunkten i berättelsen istället för klimax. 26   Däremot är 

separationen av människan klimax i denna berättelse. Efter att allting är skapat läggs stor vikt och 

fokus på att Jahwe Elohim separerar människan i två delar. J beskriver Jahwe Elohims handlade både 

genom stora historiska händelser, men även genom människors liv, både genom stora heliga 

handlingar men även genom det vardagliga livet. Detta pekar på att Jahwe Elohims aktivitet finns 

även utanför de religiösa institutionerna. Jahwisten presenterar en berättelse om gudomlig vägledning 

i alla aspekter av livet och visar på Jahwes närhet till sin skapelse.27 

 

Strukturen på berättelsen 

Denna berättelsen börjar på torra land med att Jahwe Elohim skapar människan från marken. Sedan 

skapar Jahwe Elohim en trädgård och placerar människan där. Människan blir tillsagd att den kan äta 

från alla träd i trädgården utom ett, trädet som ger kunskap om gott och ont. Att äta av det trädet 

resulterar i död. Jahwe Elohim fortsätter sedan med att skapa alla djuren från marken för att hitta en 

lämplig motpart till människan. Alla djuren förs fram till människan som namnger dem men ingen av 

dem är lämplig som motpart. Till sist låter Jahwe Elohim en tung sömn falla över människan och tar 

en av människans sidor för att skapa kvinnan. Först efter denna separation börjar människan ָהָאָדם)) 

benämna sig själv som man (יש ָשה) och kvinna (אִׁ  Berättelsen fortsätter sedan med hur döden kom .(אִׁ

in i världen. Ormen frestar kvinnan att smaka på frukten från trädet med kunskap om gott och ont. 

Hon vägrar först men äter till slut frukten och mannen följer hennes exempel. Då blir människorna 

medvetna om sin nakenhet och skäms. De gömmer sig för Jahwe Elohim, som inser vad de har gjort. 

Jahwe Elohim fördömer människorna till ett liv av hårt arbete och smärta. Det är vid detta tillfälle 

                                                 
25Rad. Genesis: A Commentary, 56. 
26 Arnold, Genesis, 57. 
27Rad. Genesis: A Commentary, 30. 
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som mannen namnger kvinnan Eva (ָחָוה). Människorna blir utkörda ur trädgården och kan inte längre 

äta från livsträdet och ha evigt liv och på så vis blir döden en del av människornas liv.28 

 

Hermann Gunkel kom bland andra, fram till att J och P inte var författare på det sätt som vi tänker 

oss en författare, utan snarare primära traderare och teologer som formade traditionella berättelser 

och material till en helhet. Tre traderare anses vara de som bidrog till den färdiga skrivna formen av 

1 Mosebok. J, P och R (redaktören), men otaligt många röster deltog i den muntliga fasen, berättelser 

som traderats från mun till mun. Vi borde inte bortse från dessa historieberättares roll i processen. 

Varje muntligt narrativ har sin plats i och för ett specifikt sammanhang och de som hör berättelsen 

bidrar direkt eller indirekt till den pågående utvecklingen av narrativet. Genom att erkänna den 

muntliga traditionens betydelse för 1 Moseboks ursprung får vi en förståelse för utvecklingen av 

traditionen. Dessa narrativ existerade troligtvis i årtionden, och århundraden, innan de skrevs ned, 

och inte bara som en tradition känd och traderad av enbart ett fåtal människor utan snarare som en 

integrerad del av livet, tanken, kulturen och den religiösa övertygelsen bland människorna i Israel 

och deras föregångare. Berättelserna var en naturlig del av deras historia och vardagliga liv, de levde 

med dessa berättelser.29 Denna traditionshistoria slutar dock inte med texternas nedskrivande, utan 

har fortsatt genom tolkning och åter tolkning, in i våra dagar. 

2.2 Människa och kön i skapelseberättelserna 

Jag kommer här att analysera strukturen på texterna i 1 Mos 1:26-27; 2:7, 21–22. Jag kommer även 

att ta upp begrepp som är centrala för beskrivningen av människan och hennes kön. 

 

1 Mos 1:26 ”Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över 

havets fiskar...” 

Den hebreiska termen översatt med ”människor” i Bibel 2000 är ָהָאָדם. Det är möjligt att förstå detta 

begrepp som både singularis eller pluralis, men pluralverbet ּדּו  de skall härska” i meningen efter” וְּיִׁרְּ

indikerar termens kollektiva betydelse i denna vers, då begreppet ”härska” är skrivet med ett 

pluralsuffix som indikerar att det är flera individer som åsyftas när det kommer till härskandet. Denna 

tolkning av ָהָאָדם, det vill säga att det betyder ”människor”, som i ett par stycken eller hela 

mänskligheten, snarare än det mer generiska ”man”, skapar utrymme för en mer könsneutral 

förståelse av begreppet (se vidare under vers 2:7). Frasen ”vi skall göra människor” påverkas av två 

                                                 
28

 Cheng. Radical Love: An Introduction to Queer Theology, 28. 

29
 Claus Westermann. Genesis. (Edinburgh: T & T Clark, 1988), 3. 
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synonyma uttryck; ”som är vår avbild” och ”lika oss” och innehåller de hebreiska termerna 

מּות  bild”, och” ,ֶצֶלם  likhet”. Medan dessa uttryck differentierar skapandet av människan från resten”  ּדְּ

av skapelsen, eftersom endast människan är skapad till Elohims avbild och likhet, så är deras 

betydelse i texten öppen för tolkning. En tolkning som kan göras är den att människans egenskaper 

speglar Elohims inneboende egenskaper. En sådan tolkning leder till att om Elohim skapade 

människan till man och kvinna och de skapas till Elohims avbild så är att Elohim i sig självt också 

både man och kvinna (denna tolkning diskuteras mer i kapitel 3.) 

 

1 Mos 1:27 ”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man 

och kvinna skapade han dem.” 

Här används begreppen זָָכר, ”man” och נְֵּקָבה, ”kvinna”, till skillnad från 1 Mos 2:21-23 därיש  och אִׁ

ָשה יש .används אִׁ ָשה och אִׁ  är även sociala begrepp för kön, och behöver alltså inte syfta till biologiska אִׁ

kön, medan זָָכר och נְֵּקָבה i regel kan syfta till de biologiska könen. ”Till Guds avbild skapade han 

henne. Som man och kvinna (rent biologiskt) skapade han dem”.30 I ljuset av den andra satsdelen, ”till 

Guds avbild skapade han henne.” (sg.), verkar det märkligt att den andra delen av versen omnämner 

människan i pluralis. Mer specifikt är det ett suffixpronomen i 3 m.pl. som används tillsammans med 

en markör för direkt objekt (א ָתם), och den mest ordagranna översättningen blir därmed ”dem”. Vid 

första anblick skulle detta då motsäga idén om en androgyn varelse, men som vi ska se i kapitel tre 

finns det ett bättre sätt att förstå relationen mellan användningen av singular och plural i denna vers. 

I detta sammanhang bör dock någonting mer sägas om versens uppbyggnad. 

 

Enligt Kvam är satsdelarna i vers 27 är parallella med varandra. De första två kan ses som synonyma 

då de upprepar samma idé, och de är dessutom arrangerade kiastiskt vilket innebär att den andra är 

skriven omvänt från den första.31 

 

 Gud skapade människan    till sin avbild 

 

 

 

 till Guds avbild  skapade han henne 

 

                                                 
30

 Willem A. VanGemeren. New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis. (Carlisle: 

Paternoster, 1997), 1106. 
31 Denna uppställning är lånad från Kvam. 
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Den tredje satsdelen ”som man och kvinna skapade han dem” skapar flera tolkningsmässiga 

svårigheter. Hur ska vi förstå ”man och kvinna” och finns det någon specifik koppling mellan ”man 

och kvinna” och ”Guds avbild”? Kvam ger två förslag till denna parallellism som finns i vers 27. 

 

1. De tredje satsdelen i vers 27 är synonymt parallell med den andra satsdelen: 

 

  till Guds avbild   skapade han henne 

 

 

  man och kvinna   skapade han dem 

 

Då kan det tolkas såsom att har Guds avbild har någonting att göra med kön, att vara manlig och 

kvinnlig. Detta kan tolkas som att det säger någonting om Gud, att Gud är både man och kvinna. Det 

kan även tolkas som att det säger någonting om människan, där båda könen är Guds avbild.32 

 

2. Den tredje satsdelen i vers 27 är syntetiskt parallell med den andra satsdelen, det vill säga att den 

lägger till information till idén, istället för att upprepa den: 

 

  till Guds avbild   skapade han henne 

 

  man och kvinna   skapade han dem 

 

Då refererar inte ”Guds avbild” till ”man och kvinna”. Precis som Gud är mänskligheten skapad till 

Guds avbild, men till skillnad från Gud så är mänskligheten manlig och kvinnlig. Kvam menar att 

dessa två utgångspunkter förstår manligt och kvinnligt i termer av parallellismen i vers 27 och 

relationen mellan vers 26–28.33 

 

Frasen ”skapade han” i referens till Elohim, är också intressant att nämna. Genom hela de hebreiska 

skrifterna används maskulint pronomen för att referera till Israels Gud. Enligt Kvam kan detta förstås 

i ljuset av att hebreiskan bara har två pronomen för att beteckna tredje person singular, man och 

kvinna. Därför måste det pronomen som används för att referera till Gud i singularis använda sig av 

                                                 
32

 Kvam, Schearing och Ziegler. Eve & Adam. Jewish, Christian, and Muslim readings on Genesis and gender, 24. 
33

 Kvam, Schearing och Ziegler. Eve & Adam. Jewish, Christian, and Muslim readings on Genesis and gender, 24. 
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ett könat pronomen. En annan aspekt är den att personliga, könade metaforer om Gud i de hebreiska 

skrifterna till största del är manliga. Det fanns även en polemik mot gudinnedyrkan i de hebreiska 

skrifterna och det skulle kunna vara ett argument till varför författarna föredragit att använda sig av 

det maskulina pronomenet när de refererade till Jahwe Elohim. Moderna översättningar med inklusivt 

språk tenderar att byta ut det maskulina pronomenet med ”Gud”, ”Elohim” eller ”Jahwe”, eller att 

ändra syntaxen i meningen så att det inte behövs ett pronomen.34 

 

1 Mos 2:7 ”Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes 

näsborrar, så att hon blev en levande varelse.” 

Begreppet ָהָאָדם står i denna vers med bestämd artikel och syftar därför till människan snarare än till 

ett egennamn som i Adam. På hebreiska finns det en ordlek mellan termerna ָאָדם, människa, och ֲאָדָמה, 

jord. Etymologiskt kan dock inte ָאָדם förklaras med säkerhet.35 Forskare är oeniga kring hur begreppet 

 ska översättas och om ordleken är signifikant nog att behållas i översättningar. Det finns de som ,ָאָדם

anser att ָאָדם, är könsinkluderande i denna specifika kontext. Det finns även de som anser att 

begreppet är kopplat till ֲאָדָמה ”jorden”, både via substans och assonans och att båda dessa faktorer 

ska vägas in i översättningar. Sådana översättningar är könsinklusiva, men lägger även vikt vid 

varelsens koppling till jorden och använder begrepp såsom ”jordling”, ”jordevarelse”. Slutligen finns 

de som vill bevara en könsspecifik översättning där ָאָדם, betyder ”man”. Dessa forskare grundar sig 

på antingen att skapandet av mannen har prioritet över kvinnans skapande och därför har en 

ontologisk signifikans och att det därför är teologiskt viktigt att översätta ָאָדם, med man, eller att 

författaren/redaktören troligen menade att ָאָדם, skulle betyda man och därför bör det översättas så. 

Ordleken borde dock inte tas som enbart en lek med ord. Namn eller substantiv var inte enbart 

etiketter, de var även indikatorer på själva kärnan av saken eller varelsen som de syftade till. Det är 

viktigt att notera att den första mänskliga varelsen som skapas inte är inneboende könad, även om 

sådana distinktioner fanns. Termen ָאָדם visar på att essensen av det mänskliga livet inte är dess 

eventuella klassifikation och uppdelning in i könade kategorier, utan snarare dess koppling till 

jorden.36 Värt att notera är även att det är först efter skapelseberättelserna, i 1 Mos 4:25 som ָאָדם 

nämns utan bestämd artikel och då kan förstås som egennamnet Adam.37 
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Enligt The Dictionary of Classical Hebrew betecknar  ָםָאד  mänskligheten som kollektiv, människor i 

distinktion från Gud eller djur men även personer generellt, utan könsmarkering. Distinktionen 

mellan ָאָדם som ett kollektiv och som en individ är inte alltid tydlig.38 Detta faktum kan vara en 

bidragande orsak till att skapelseberättelserna har tolkats på så skilda sätt. Den fysiska beskrivningen 

som görs av ָאָדם i denna vers är sparsam. Det enda som nämns är näsborrar men utöver detta så nämns 

det inga fysiska drag för jordevarelsen ännu. Detta gör att det inte heller är möjligt att identifiera den 

sexuellt utifrån texten.39   

 

”21 Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde 

igen hålet med kött.” 

Den hebreiska termen ֵצָלע som ofta översätts med revben, betyder även sida (se t.ex. 1 Kung 6:5; 1 

Sam 16:13). Termen kan alltså tolkas på två olika sätt och har gett upphov till två olika 

tolkningstraditioner gällande kvinnans skapande. Den första tolkningen är att kvinnan byggdes från 

ett revben. Den andra är att hon togs/separerades från den ena sidan av 40.ָאָדם 

Den vanliga tolkningen är att ֵצָלע förstås som ett revben, det kan då tolkas som att kvinnan skapades 

efter mannen, från mannen. Konsekvenserna av en sådan tolkning har visat sig problematiska, då 

texten läses som att den innebär att mannen är överlägsen kvinnan i och med att mannen skapades 

först och sedan kvinnan från mannen. Men är det är så att ֵצָלע betyder revben, så är det enbart i denna 

passage som det gör det.41 Tittar vi på förekomsten av ֵצָלע i Gamla testamentet ser vi att den primärt 

återfinns i relation till beskrivningen av arken (2 Mos 25:12), tabernaklet (26:20), altaret (27:7) och 

sidorummen i templet (1 Kung. 6:5). I skapelseberättelsen används det två gånger och beskriver delen 

av urmänniskans kropp som används för att forma ָשה  I LXX översätts begreppet oftast som 42 .אִׁ

πλευρά ”sida”, vilket ger en intressant tidig läsning av texten. 43  Vad kommer då 

översättningen ”revben” ifrån? Hamilton föreslår att den att den kan härstamma från en arabisk rot 

som betyder ”att böja, förändra” och därför har det tolkats som att ֵצָלע är ett böjt ben. Det finns även 

förslag på att denna bild av att kvinnan kommer från mannens revben härstammar från den nära 

kopplingen mellan det sumeriska ordet för liv (til) och ordet för revben (ti). I den sumeriska 

Dilmutmyten heter gudinnan som skapas för att hela Enkis revben för Ninti(l), ”revbenskvinnan” 
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eller ”kvinnan som skapar liv”. Därför kan det tolkas som att kvinnan som skapas av Jahwe Elohim, 

och som är upphovet till liv, skapas av ett revben. Denna ordlek fungerar dock inte i hebreiskan och 

det finns inga belägg för en relation till Dilmutmyten.44 Det kan vara så att dessa två skapelsemyter 

har blandats ihop och att det på så sätt har skapat en berättartradition som har utvecklats till en 

översättningstradition. 

 

Det finns alltså mycket som talar emot att ֵצָלע ska förstås som ”revben”, och vi bör därför söka efter 

en annan lösning. Här föreslår F. Schwally att begreppet pekar på separationen av en androgyn 

ursprungsmänniska och dess sexuella differentiering. 45  Eftersom begreppet ֵצָלע används för att 

benämna ordet ”sida” alla andra gånger i Gamla testamentet, är det rimligt att anta att det även är så 

det ska förstås i vår vers. Även värt att notera är att i Bibel 2000 har ָהָאָדם i denna vers översatts 

med ”mannen” istället för med ”människan”. ָהָאָדם har dock inte identifierat sig själv som en 

människa med ett könat pronomen ännu, så en översättning till ”människa” i denna vers är bättre. 

 

1 Mos 2:22-23 22 Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och 

förde fram henne till mannen. 23 Då sade mannen: ”Den här gången är det ben av mina ben, kött av 

mitt kött. Kvinna skall hon heta, av man är hon tagen.” 

Allting som föregick kvinnans (ָשה  ,men vid skapandet av kvinnan (ֲאָדָמה) skapande kom från jorden (אִׁ

nämns inte jorden.46 Istället är det människan (ָהָאָדם) som i denna del av berättelsen fyller samma 

funktion som jorden (ֲאָדָמה) har när Jahwe formade människan (ָהָאָדם). Då formade Jahwe människan 

utifrån fuktig jord från marken och andas därefter in i dess näsborrar för att skapa liv. Nu i vers 22 tar 

Jahwe en del av människan ָהָאָדם till att forma ָשה  ,Jahwe skapade varelser och växter från jorden אִׁ

men skapandet av könen skedde ur ָהָאָדם. En annan aspekt som är värd att notera är att skapandet av 

ָשה ישoch אִׁ  sker simultant. Skapelsen är samtidig, inte i följd. Även om tidslinjen i berättelsen אִׁ

presenterar ָשה ישinnan אִׁ  så förekommer inte den ena den andra. Den ena är inte heller en motsats till אִׁ

den andra. יש ָשה omtalar inte sig själv som överlägsen אִׁ  hans identitet är beroende av hennes liksom אִׁ

hennes identitet är beroende av hans. Båda härstammar från en varelse, ָהָאָדם, så uttalandet om att ָשה  אִׁ

är ben av dennes ben och kött av dennes kött anspelar på en enhet, solidaritet och ömsesidighet mellan 

ָשה יש och אִׁ  först identifierar sig som en varelse med ett maskulint ,ָאָדם Det är även här som 47.אִׁ

pronomen, vilket resulterar i att begreppet ָהָאָדם, får en andra betydelse. Tidigare var ָהָאָדם ett helt 
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könsneutralt ord som beskrev en varelse med odefinierbart kön, en varelse som kunde tolkas som 

både manlig, kvinnlig, inget av det, eller en förening av både och, men från och med denna vers kan 

det också betyda ”man”. En kan alltså förstå denna berättelse som att människan först efter Jahwe 

Elohims separation blir en könad varelse, Det är separationen av  ָָאָדםה  som resulterar i två varelser, 

ָשה ישoch אִׁ  som tidigare stått för mänsklig varelse, blir ָהָאָדם där det tidigare endast fanns en. Ordet ,אִׁ

ett ord som används frekvent, men inte exklusivt, för att beteckna en människa med det könade 

pronomenet man. Trible menar att mångtydigheten i ordet ָאָדם matchar mångtydligheten i varelsen 

själv, där ett kött blir till två varelser.48  När Jahwe Elohim i den föregående versen skapar den 

kvinnliga sidan av mänskligheten, brister den delen av mänskligheten som nu kallar sig för man ut i 

en form av poesi.   

 

Vissa forskare anser att det är svårt att särskilja hebreisk poesi från prosa och att denna vers snarare 

tenderar att förstås som en mer formell form av prosa. Att det är en form av prosa det rör sig om, och 

att detta stycke av texten skiljer sig från resten går att se på strukturen av texten. Samma ord, i detta 

fall ז את, ”denna”, är det första och sista ordet i dikten, det är även det första ordet av segmentet som 

börjar på den fjärde raden. De första tre raderna är korta, med två ord var och den andra och tredje av 

dessa rader har en viss parallellism: ”ben av mina ben, kött av mitt kött”. Sådan parallellism är en 

vanlig faktor i hebreisk poesi. De sista raderna består av en ordlek. Det är en annan typisk företeelse 

för denna form av poesi.49   

 ז את ַהַפַעם

 ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי

י  ָשרִׁ בְּ  ּוָבָשר מִׁ

ָשה ז את יִָׁקֵרא אִׁ  לְּ

יש ֻלֳקָחה־ז את י ֵמאִׁ  כִׁ

 

Även följande analys visar på att denna del av texten har en bakomliggande struktur som påverkar 

ordvalet i texten. I det andra segmentet är den andra radens ordföljd i motsatt ordning mot den första 

radens. Mönstret på första raden ser ut som så: (a) preposition – ז את, (b) verb med tung q konsonant, 

(c) ָשה יש – Andra radens mönster lyder: (c) ”för att”- preposition .אִׁ  verb med en tung q (b) ,אִׁ

konsonant, (a) ז את. Så följden strukturmässigt blir alltså en kiasm: a-b-c; c-b-a.50 
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Det är intressant att dessa rader är skrivna med ett annat uttryckssätt än resten av texten. Att denna 

del av berättelsen är poesi kan tolkas som att den antingen är tillagd till narrativet i en senare tid eller 

som att redaktören ville uttrycka någonting speciellt med dessa rader. Många exegeter anser att 

begreppet ָשה יש härstammar från begreppet ,אִׁ ָשה Men det finns även en forskare som säger att .אִׁ  אִׁ

kommer ur roten, anash. Ett argument till varför författaren/redaktören till texten skulle ha använt sig 

att begreppet ָשה יש även om det inte bygger på ,ָאָדםför att benämna den kvinnliga delen av אִׁ  skulle אִׁ

snarare kunna härledas till textens natur som poesi än till en etymologisk faktor i och med att orden 

har en liknande ljudbild.51 
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3. En queerteologisk tolkning av 1 Mos 1–2 

Som vi kan se i föregående kapitel finns det mycket i dessa verser som handlar om kön och identitet 

och som vi konstaterat tidigare fortsätter dessa skapelseberättelser att vara en viktig utgångspunkt för 

teologer som söker svar på frågor rörande kön och sexualitet genom skriften. Redogörelsen om 

skapelsens inneboende godhet kopplat till skapandet av manligt och kvinnligt till Guds avbild kräver 

en medvetenhet i tolkningen när det kommer till frågan om en sådan könslig skillnad ska ses som en 

del av den inneboende godheten. Det blir också viktigt att inse att en sådan könslig skillnad även kan 

ge en grund till en mängd olika sätt på vilka kön kan uttryckas. Soskice menar att skapelseberättelsen 

i 1 Mos 1:27 bekräftar att alla människor, oavsett kön, omfattas av avbildstanken. 52  Från den 

teologiska traditionens början har skapelseberättelserna varit linsen genom vilken kön har tolkats, och 

här står också klart att berättelsen om människornas skapande i 1 Mosebok 2 (J) har haft ett större 

inflytande än berättelsen om människan som skapad till Guds avbild i 1 Mosebok 1 (P). Berättelsen 

om skapelsen och fallet i 1 Mosebok 2–3 har traditionellt blivit tolkade på ett sätt som legitimerar 

kvinnans underordning gentemot mannen, baserat på argumentet att kvinnan skapades efter mannen. 

Dessa passager har även använts för att stödja konceptet att dela in människan i två distinkta och 

separata kön. Vissa har använt dessa texter som ett sätt att argumentera för att Gud skapade en binär 

uppdelning av människorna, en uppdelning som vi som människor borde upprätthålla och rätta oss 

efter. Eftersom dessa berättelser har tolkats som att Gud skapade människan till enbart man och 

kvinna argumenteras det för att det enbart finns två kön. Jag anser dock att denna tolkning är förenklad 

och att skapelseberättelserna i 1 Mosebok stödjer en bredare syn på kön. När vi tittar närmare och 

analyserar på vilket sätt kön presenteras i texterna kan vi se att det presenteras en mer nyanserad bild. 

 

1 Mosebok 1:26-27 (P) 

Som vi sett i analysen ovan fanns det goda möjligheter att förstå den första människan som en 

androgyn varelse. Här blir även påståendet att Elohim skapar en varelse i likhet med sig själv viktigt 

(1:27). Precis som Elohim varken är man eller kvinna, eller både och, kan den första människan 

förstås som en varelse med odefinierat kön, både i P och J, innan hen delas upp i ָשה יש och אִׁ  Men .אִׁ

idén om en androgyn människa är inte ny. Den kan inte enkelt avfärdas som en queerteologisk 

nymodighet, utan har gamla rötter.53 Jag vill därför peka på några texter ur judisk tradition där denna 
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idé finns formulerad. 

Den tidigaste och mest kända midrashen på Genesis är Genesis Rabbah från slutet av 300-talet/början 

på 400-talet. Rabbi Jeremiah b. Eleazar säger:” When the Holy One, blessed be he, came to create the 

first man, he made him androgynous, as it is said, 'Male and female he created them and called their 

name man'”54 Sally Gross poängterar att i Rabbinsk judendom var det erkänt att alla inte var födda 

som män eller kvinnor. De rabbinska texterna använder sig av två begrepp -  tumtum och 'aylonith - 

för att beteckna personer som inte faller inom kategorierna man och kvinna. Det första begreppet 

refererar till en person vars fysiska kön är odefinierbart på grund av att det inte finns några tydliga 

genitalier. Det andra begreppet är en person med kvinnliga yttre genitalier, men som saknar en 

livmoder. Gross noterar även att det finns flera referenser i Talmud till ytterligare begrepp.55 Detta 

tyder på att rabbinsk tradition, trots att den separerade män och kvinnor och gav dem distinkta roller, 

var medveten om det faktum att vissa personer inte passar in i den ena eller andra kategorin. Ett 

exempel på detta är kapitel 4 av Mishna Bikkurum där Rabbi Yose diskuterar androgyna personer. 

För Rabbi Yose faller de androgyna personerna inte under kategorierna man eller kvinna utan är bifney 

atzmo hu, en människa ”i sig själv”. 

 

Yesh bo drachim shaveh l'anashim 

Yesh bo drachim shaveh l'nashim 

Yesh bo drachim shaveh l'anashim ul'nashim 

Yesh bo drachim shaveh lo l'anashim vlo l'nashim. 

 

Det finns [juridiska] tillfällen då han är som en man 

Det finns tillfällen då han är som en kvinna 

Det finns tillfällen han är som man och kvinna 

Det finns tillfällen han är varken man eller kvinna.56 

 

Förstår vi den första människan som en androgyn varelse som delas i två får vi också en intressant 

lösning på det textuella problemet noterat i analysen, samtidigt som det möjliggör en harmonisering 
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med den andra berättelsen. Mer specifikt var det så att ָאָדם behandlades i singular i första delen av 

vers 1:27 (”Gud skapade henne”), medan det senare i samma vers sägs att till ”manligt och kvinnligt 

skapades de”. Intressant i sammanhanget är 1 Mos 5:2 som förser med en parallell. Här står ”och Gud 

kallade dem för människa”.57 Bilden av en androgyn varelse ger en möjlig förklaring till dessa 

textuella problem: ָאָדם i singular refererar till den oförändrade människan i den första berättelsen, 

medan pluralet refererar till tiden efter delningen som nämns i den andra berättelsen. Att detta inte 

enbart är en modern feministisk eller queerteologisk läsning utan en antik rabbinsk sådan 

demonstreras även av Rabbi Simlais svar till sina lärjungar i Genesis Rabbah: ”But henceforth it shall 

be: In our image, after our likeness; neither man without woman nor woman without man, and neither 

of them without the Divine Spirit”58 

 

Citatet från Rabbi Simlais indikerar även en annan viktig aspekt av skapelsen av människan. 1 

Mosebok 1:26-27 kan nämligen förstås som att Elohim inte skapar varje människa som antingen 

manlig eller kvinnlig, utan snarare som att ”Gud skapade vissa människor manliga, vissa kvinnliga, 

vissa som uppfattas som män men som identifierar sig som kvinnor, andra som uppfattas som kvinnor 

men som identifierar sig som män, och vissa som är en blandning av manligt och kvinnligt.” ה  זָָכָ֥ר ּונְֵּקָבִ֖

tolkas därmed som en merism, ett vanligt bibliskt skrivsätt att inkludera en helhet genom att beskriva 

vissa delar och en sådan läsning kan få stöd om vi tittar på skapelseberättelsen i sin helhet.59 När 

Elohim i 1 Mosebok 1 skapar världen och dess beståndsdelar, som natt och dag, vatten och land, djur 

och växter, har inte dessa uppdelningar så fixerade gränser som vi först kanske tänker oss. När texten 

säger ”det var morgon och det var afton den första dagen” så betyder det att det var även kväll, gryning, 

morgon, eftermiddag och så vidare. Morgon och kväll används här för att beskriva och sammanfatta 

dygnets alla aspekter. När Elohim skapar dag och natt har de inte heller fixerade gränser där den ena 

slutar och den andra tar vid, varje dag innehåller både gryning och skymning, en tid vid vilken dag 

och natt existerar tillsammans i samma ögonblick som en glider över in i nästa. Tidvattnet gör det 

svårt att se var uppdelningen mellan land och hav börjar och slutar eftersom jorden fortsätter in under 

havet och havet stiger upp och täcker stranden. Att skilja djur från växter är inte heller alltid lätt, ett 

exempel på detta är koraller som har egenskaper från både växt- och djurriket. I skapelseberättelserna 

där Elohim skapar det som verkar vara lätt att skilja åt, det som uppfattas som motsatser, kan en alltså 

mycket väl förstå det som att Elohim även skapar utrymme för dessa kategorier att överlappa och 
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smälta samman. Skapelsen är inte så binär som vi först kanske tänkt oss. Samma sak bör därmed gälla 

människans skapelse. ”Manligt” och ”kvinnligt” utesluter alltså inte att människor kan befinna sig 

mellan sådana binära kategorier. 1 Mosebok 1:26-27 innefattar hela spektrat av kön och 

könsidentiteter genom de två orden manligt (זָָכר) och kvinnligt (נְֵּקָבה). 

 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att skapelseberättelsen följer ett tydligt mönster med 

merismer. Varför skulle människans skapelse vara undantaget? En översättning som tydliggör denna 

slutsats skulle därmed kunna vara: ”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade 

han henne. Som man och kvinna, och allt däremellan, skapade han dem.”60 Ur ett queerteologiskt 

perspektiv förstås detta alltså som att skapelseberättelsen lär att ingen människa är helt manlig eller 

helt kvinnlig, utan att alla snarare har delar av både manligt och kvinnligt i sig, bara till olika grad. 

Dock kan vissa självfallet vara, så att säga, ”natt” och ”dag”, ”skymning” och ”gryning”. 

 

1 Mosebok 2:7, 21–23 (J) 

Om en androgyn människa ger oss en spännande läsning av P där flera textuella problem får sin 

lösning, blir detta om möjligt ännu tydligare i J. Den börjar med att Jahwe Elohim skapar människan, 

ָדםָא  från jorden. Jahwe Elohim låter människan somna och tar en sida (ֵצָלע) av människan för att skapa 

en annan del, och först då skapas det manliga och den kvinnliga. Även här finns en parallell förståelse 

i judisk rabbinsk tradition. Här läses 1 Mos 2 som en beskrivning av sidor eller ansikten på en varelse 

som Jahwe Elohim separerade för att skapa man och kvinna. 

 

Rabbi Samuel bar Nahman säger såhär i Genesis Rabbah:” When the Lord created Adam He created 

him double-faced, then He split him and made him of two backs, one back of this side and one back 

on the other side.” Som vi sett i kapitel två har en vanlig tolkning avֵצָלָ֛ע varit att förstå det 

som ”revben”. Detta problematiserades dock, och jag föreslog att översättningen ”sida” var bättre. 

En sådan läsning ser vi alltså även hos bar Nahman, som också säger ”It was one of his sides, as you 

find written in Scripture”, och sedan hänvisar till hur ordet används om tabernaklet i 2 Mos 26:20.61 

Därmed beskrivs inte ett sekventiellt skapande, utan ett simultant, och eftersom varken mannens eller 

kvinnans skapande skulle föregå den andra kan en inte använda denna text för att argumentera att 

män skulle vara överlägsna kvinnor. 

 

                                                 
60

 Wenig. Torah Queeries: Weekly Commentaries on the Hebrew Bible, 16 
61Neusner. Genesis Rabbah: The Judaic Commentary to the Book of Genesis. Vol. 1, Parashiyyot one through Thirty-T 

on Genesis 1:1 to 8:14., 73 



26 

Jag skulle vilja föreslå att förståelsen av ֵצָלע som revben bäst förstås som en senare konstruktion, där 

den betydelsen har lagts på ordet i efterhand för att passa in i berättelsen. Det skulle stödjas av 

observationen att det är den enda gången som ֵצָלע används för att beteckna ordet revben i Gamla 

testamentet. Alltså om ָהָאָדם inte betyder man utan människa och om ֵצָלע inte betyder revben utan sida 

så tog Jahwe Elohim den ena, av den ursprungligt skapade människans sidor och gjorde en feminin 

sida. Det som blev kvar var en manlig sida, och först därefter började dessa varelser att benämna sig 

själva som man och kvinna. Utifrån detta kan vi även förstå när den självdefinierade mannen 

säger ”detta är ben av mina ben och kött av mitt kött”. Det är alltså en sida (ֵצָלע) av det ursprungliga 

jaget. 

 

Att rabbinerna harmoniserade de två skapelseberättelserna är självklart en modern tolkning. För dem 

existerade det inte två separata berättelser utan båda två smälte ihop till en, som på olika sätt beskrev 

de olika aspekterna, eller olika faserna av människans skapelse.62 ָהָאָדם Bilden av som en androgyn 

varelse ger, som vi har sett ovan, en lösning på diskrepansen mellan de två skapelseberättelserna. I 

tolkningen som ges av Rabbi Jeremiah bar Eleazar, och som utvecklades av Rabbi Samuel bar 

Nahman, refererar kapitel 1 till skapandet av den androgyna ָהָאָדם, medan kapitel 2 syftar till delandet 

av den androgyna   ָהַָֽאָדם till manliga och kvinnliga människor. 

 

Den viktiga slutsatsen av detta resonemang blir att skapelseberättelserna inte stöder en läsning av 

texten som lyfter fram manlig överlägsenhet och kvinnlig underlägsenhet som Guds vilja. En annan 

traditionell tolkning av denna text går ut på att människor enbart kan erfara en av dessa roller och 

måste se till den andra för att bli hel. För att återuppleva helheten hos ָאָדם måste en hitta en partner 

av motsatt kön. Men genom den läsning som vi gjort ovan, en läsning där två varelser skapas ur en 

ursprunglig androgyn varelse öppnas möjligheten till flera kön. Om helhet kommer från en enhet av 

man och kvinna skulle en person som har båda dessa egenskaper kunna ses som en återskapning av 

helheten i ָאָדם. Problemet som Jahwe Elohim ser med ָאָדם i kapitel 2 var inte att hen saknade kön utan 

att hen var ensam. Jahwe Elohim försökte först att skapa djuren som sällskap, men det var inte 

tillräckligt. Traditionellt har det tolkats som att denna ensamhet skulle ha någonting med kön att göra, 

men det finns ingenting i texten som visar på det. Efter uppdelningen säger mannen ”kött av mitt 

kött”, glädjen han uppvisar är för att det är en liknande varelse som står framför honom, inte för att 

det är en person av motsatt kön. Kort sagt kan en förstå det som att kön, eller bristen på det, inte är 

problemet, utan isoleringen från kärlek, samhörighet och relation. Jahwe Elohim bryr sig mer om 
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människans ensamhet än om människans kön och att det är därför Jahwe Elohim vill ge människan 

en lämplig motpart. Detta skulle i så fall skapa spännande teologiska uppslag, och jag återkommer 

till detta i kapitel 4. 

4. Slutsats 

 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser utifrån problemformuleringen. Uppsatsen har 

analyserat begrepp och strukturer i skapelseberättelserna i 1 Mosebok 1–2, samt analyserat dessa ur 

ett queerteologiskt perspektiv. Därefter har dessa begrepp och texter tolkats i ljuset av det 

queerteologiska perspektivet. 

 

Kapitlet är uppdelat i två delar, där jag presenterar mina slutsatser kring hur begreppen kan tolkas 

och redogör för de möjligheter som en tolkning av skapelseberättelserna ur ett queerteologiskt 

perspektiv kan bidra med. 

 

4.1 En androgyn människa och synen på kön 

De drag som beskrivs hos den första människan kan sägas representera det mänskliga livets kärna. 

Därför är dessa texter viktiga, då de både har legat till grund, och ligger till grund för hur människor 

både ser på sin egen natur och på andra människor. Det vi kan läsa i skapelseberättelserna är en 

produkt av en lång utvecklingsprocess, där både en muntlig och en skriftlig tradition har haft en stor 

betydelse. Många röster har harmoniserats, och kommer harmoniseras även i framtiden, och på detta 

sätt kommer tolkningar av skapelseberättelserna att fortsätta bidra till människans förståelse av sitt 

liv, sitt sammanhang och sin identitet. 

 

Om en läser de två skapelseberättelserna i ljuset av varandra kan det tolkas som att Elohim skapar en 

mänsklighet där varken den sociala eller den biologiska uppdelningen av könen finns. Tolkningen av 

 som revben är en senare konstruktion, där den betydelsen har lagts på ordet i efterhand för att ,ֵצָלע

passa in i berättelsen. Alltså om ָהָאָדם inte betyder man utan människa och omֵצָלע inte betyder revben 

utan sida så tog Jahwe Elohim den ena, av den ursprungliga androgyna människans sidor och gjorde 

en feminin sida. Det som blev kvar var en manlig sida, och först därefter började dessa varelser att 

identifiera sig som man och kvinna. Då kan vi dra slutsatsen att denna vers beskriver ett simultant, 

snarare än en sekventiellt skapande. Eftersom varken mannens eller kvinnans skapande skulle föregå 

den andra, så kan inte heller män eller kvinnor argumentera för överlägsenhet baserat på 

skapelseordning. Jag finner det därför icke troligt att det är en viss människa, med ett specifikt kön, 
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som åsyftas när Gud skapar människan i 1 Mos 1:26 och 2:7–23 och att det närmaste vi kan komma 

är en androgyn varelse. Jag finner inga språkliga bevis på att det skulle vara en man vid namn Adam 

som benämns i dessa verser eftersom egennamnet Adam inte finns med förens senare i vers 4. 

I Genesis-exegetiken i rabbinsk judendom finns det rikligt med prejudikat för en användning av denna 

myt om en androgyn människa som ett sätt att förstå och tolka de första människorna i 1 Mosebok. 

Jag har i denna uppsats argumenterat för att tolkningar gjorda av lärda inom den rabbinska 

judendomen ligger nära den hebreiska grundtextens kärna och om en översätter grundtexten i ljuset 

av denna tolkning och med en queerteologisk utgångspunkt som grund, skulle innebörden av 

berättelserna signifikant förändras. 

 

Skapelseberättelserna i 1 Mosebok visar alltså på en berättelse som starkt stödjer ett vidare perspektiv 

på kön. Skapelsehandlingen, även om den delar upp de olika elementen av skapelsen, lämnar 

utrymme för allt däremellan såsom skymning, gryning och icke binära. Gud skapade alla dessa delar 

av skapelsen och såg att det var gott. 

 

Jag vill eller kan inte hävda att denna föreslagna läsning och förståelse av skapelseberättelserna i 1 

Mos är den enda rätta, men jag vill hävda att den är välgrundad och mycket möjlig, och till viss del 

mer rimlig, och att den traditionella översättningen och tolkningen av texterna är skriven ur en 

patriarkal synvinkel, med en patriarkal agenda. Det är män som har valt tolkningsalternativen från 

början, där sådana valmöjligheter har funnits. Detta blir tydligt redan hos Paulus, där texten tolkas 

som att mannen är skapad till Guds avbild istället för att människan är skapad till Guds avbild. 

Eftersom bibelutläggare kan ta över dessa etablerade tolkningar, blir det viktigt att lyfta de 

perspektiv som denna uppsats ger som komplement till kommentarlitteratur till 1 Mos 1–2. Jag 

skulle till och med vilja föreslå att det i till exempel Bibel 2000 borde finnas en fotnot där det 

noteras att Gud i dessa texter skapar en androgyn varelse som sedan delas upp i manligt och 

kvinnligt, och allt däremellan. 

 

4.2 Möjliga konsekvenser av en queerteologisk läsning 

Att tolka skapelseberättelserna som att det är en androgyn varelse som skapas av Jahwe/Elohim kan 

leda till en teologi som kan verka befriande för människor som inte passar in i de binära 

könskategorierna. Denna tolkning kan även vara ett verktyg till att kritisera de som anser att 

upprätthållandet av de tidigare nämnda konservativa sociala normerna är viktigt. Detta behöver inte 

betyda en utplåning av kön, snarare en öppenhet gentemot mångfalden av kön. Befrielsen handlar i 
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detta fall om en frigörelse från stereotyper kring sexuell läggning och kön i sociala och kulturella 

uttryck. Men även från förtryckande teologiska tolkningar. Detta innefattar att vara kritisk gentemot 

hur teologer och den kristna kyrkan har diskuterat sexualitet och kön historiskt sätt men även att lyfta 

de tolkningar som görs idag. Befriande teologi för icke binära människor grundas i en övertygelse att 

de, liksom alla människor, är skapade till Guds avbild och att deras förkroppsligande är av godo. 

Snarare än att vara utanför den gudomliga ordningen så är icke binära individer en väsentlig del av 

skapelsen, en skapelse som Gud deklarerade som god.
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Sammanfattning 

I föreliggande uppsats undersöker jag hur skapelseberättelserna kan tolkas ur ett queerteologiskt 

perspektiv. Jag utgår från skapelseberättelserna i 1 Mosebok 1–2. Jag har använt mig av insikter från 

judendomen och kristendomen, som båda håller dessa texter högt, samt från nutida queerperspektiv. 

Fokus har varit på frågor kring sexualitet och kön som kommit upp när jag har läst 

skapelseberättelserna i 1 Mosebok. Jag har tittat på en rabbinsk tradition om en ursprunglig androgyn 

varelse, den första människan, som genom att kombinera man och kvinna i sig självt, reflekterade 

den ursprungliga enhet som är grundläggande för världen. Jag har genom queerteori och queerteologi 

lyft upp bland annat denna tolkning i ljuset. 

 

I uppsatsen undersöker jag de hebreiska begreppen kring sexualitet och kön i dessa inflytelserika 

texter. Jag ger även en queerteologisk tolkning av dessa texter och utifrån problemformuleringen, 

försöker jag i uppsatsen besvara följande fråga: 

Hur kan en texttrogen queerteologisk läsning av skapelseberättelserna bidra till tolkningen av kön i 

1 Mosebok 1–2? 

För att besvara denna huvudfrågan har jag använt mig av dessa underfrågor: 

1. Utifrån ett queerteologiskt perspektiv, vad säger 1 Mos 1:1–2:4a om kön? Vilka begrepp är 

centrala, och hur kan de bäst förstås? 

2. Utifrån ett queerteologiskt perspektiv, vad säger 1 Mos 2:4b-3 om kön? Vilka begrepp är centrala, 

och hur kan de bäst förstås? 

3. Vilka konsekvenser får en queerteologisk förståelse av kön i de båda skapelseberättelserna? 

 

På vägen mot att besvara dessa fyra frågor, identifierar jag några problemområden, som att många 

versioner av de traditionella tolkningarna kring skapelseberättelserna i 1 Mosebok är patriarkala, 

vilket har lett till en tolkningstradition som till viss del kan tolkas som misogyn. Vissa av dessa 

tolkningar föreslår till exempel att kvinnan är sekundär och underordnad mannen och det har använts 

genom seklerna för att förklara varför män skulle vara överlägsna kvinnor. Tolkningen att kvinnan 

var underordnad mannen på grund av att männen var skapad först och till Guds avbild, var den 

tolkning av skapelseberättelserna som blev normativ, och den kan hittas i varierande form hos 

kyrkofäder. Jag anser dock att tolkningen att kvinnan skapas ur mannens revben är en senare 

konstruktion, där den betydelsen har lagts på i efterhand för att passa in i berättelsen. Alltså om   ָהַָֽאָדם 

inte betyder man utan människa och omֵצָלָ֛ע inte betyder revben utan sida så tog Jahwe Elohim den 

ena, av den ursprungliga androgyna människans sidor och gjorde en feminin sida. Det som blev kvar 
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var en manlig sida, och först därefter började dessa varelser att identifiera sig som man och kvinna. 

Slutsatsen blir således att denna vers beskriver ett simultant, snarare än en sekventiellt skapande. 

Eftersom varken mannens eller kvinnans skapande skulle föregå den andra, så kan inte heller män 

eller kvinnor argumentera för överlägsenhet baserat på skapelseordning. 

 

En annan traditionell tolkning av denna text går ut på att människor enbart kan erfara en av 

könsrollerna och måste se till den andra för att bli hel. För att återuppleva helheten hos 

ursprungsmänniskan måste en hitta en partner av motsatt kön. Jag diskuterar att ifall en enhet av man 

och kvinna skapar denna helhet, skulle en person som har båda dessa egenskaper kunna ses som en 

återskapning av helheten i ם  och att alla människor har delar av manligt och kvinnligt i sig, dock ,ָאָדָ֛

till olika grad. Tyngdpunkten i berättelsen kring hur Jahwe Elohim skapade en partner till ם  ligger ָאָדָ֛

inte i att det är en människa av motsatt kön utan på att ם  inte ska vara ensam. Genom den läsning ָאָדָ֛

som gjorts ovan, en läsning där två varelser skapas ur en ursprunglig androgyn varelse öppnas även 

möjligheten till flera kön eftersom skapelsehandlingen lämnar utrymme för allt mellan de uppdelade 

skapelseelementen, såsom skymning, gryning och icke binära. 

 

Övergripande slutsats: 

I uppsatsen visar jag på att det finns andra texttrogna sätt att läsa 1 Mos 1–2, som ger möjligheter till 

att diskutera och tolka manligt och kvinnligt ur andra perspektiv än de som getts traditionellt. Jag har 

tittat på de hebreiska begrepp som används i skapelseberättelserna, och ifall de kan tolkas på ett annat 

sätt än det som traditionellt lyfts fram. För att ge en alternativ tolkning till de berörda texterna, har 

jag lyft fram perspektiv som annars inte blir sedda, och gett en aktuell och relevant läsning av texten. 

Jag har även bidragit till debatten kring kön i samhället i stort genom att se på vad en queerteologisk 

tolkning av texten kan få för konsekvenser. Skapelseberättelserna i 1 Mosebok visar alltså på en 

berättelse som starkt stödjer ett vidare perspektiv på kön. Gud skapade alla delar av skapelsen och 

såg att det var gott. Alla människor är skapade till Guds avbild. 
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