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1. Inledning  
1.1 Bakgrund och ämnesval  
 
Temat för denna studie är slavens situation i det grekisk-romerska samhället, samt hur en 
förståelse av slaveriet som en komplex, social verklighet belyser slavmetaforiken i de 
autentiska paulusbreven. Metaforer är aldrig ”bara metaforer”, de är försök att sätta ord på 
något svårförklarligt genom att med hjälp av bilder associera till företeelser bekanta för 
textens mottagare. Många metaforer i Bibeln är hämtade ur den sociala sfären och därför 
krävs kunskap om de med texten rådande samtidsförhållandena.  
 
Paulus inställning till slaveriet har orsakat huvudbry inom den exegetiska diskussionen och 
receptionshistoriskt sett har hans brev använts som stöd bakom argument både för att 
rättfärdiga och avskaffa slaveri. I dessa texter har Paulus inte efterlämnat något tydligt 
ställningstagande för eller emot slaveriet som institution, och det är inte att göra honom 
rättvisa att kräva eller försöka utläsa en sådan agenda. Paulus verkade i en tid då slaveriet var 
en integrerad del av vardagen på alla plan och ett avskaffande av slaveriet varken sågs som 
nödvändigt eller som en seriös sociokulturell möjlighet.1 
 
Paulus slavmetaforik är trots detta ett intressant studieobjekt, och jag kommer i denna studie 
att påvisa att Paulus använder slavtermen som metafor inte bara på ett, utan flera olika, såväl 
konventionella som något nyskapade, sätt. Den teologiska och retoriska tyngden i Paulus 
slavmetaforik riskerar att förbises av en modern tolkare som saknar kunskap både om den 
sociala verklighet som metaforerna relaterar till, eller den retoriska och filosofiska diskurs 
som Paulus hämtar delar av sitt slavmetaforiska språkbruk ur. Om delar av innebörden i 
Paulus slavmetaforik går förlorad osynliggörs också den samhällsgrupp av verkliga 
människor som Paulus direkt benämnde som en metafor bland annat för att tillhöra och tjäna 
Kristus.  
 

1.2 Syfte  
 
Syftet med föreliggande studie är att analysera slavmetaforiken i de autentiska paulusbreven 
med beaktande av slavens sociala situation i det grekisk-romerska samhället.   
 

1.3 Frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen leder fram till följande övergripande frågeställning:    
 

                                                
1 Brookins 2019, 50. 
2 Kövecse 2006, 10.  
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• Hur belyser förståelsen av slavens situation användningen av slavmetaforik i de 
autentiska paulusbreven?  

 
Den övergripande frågeställningen besvaras med hjälp av följande underfrågor:  
 

• Hur kan man kategorisera Paulus användning av slavmetaforik?  
• Hur relaterar Paulus slavmetaforik till social verklighet?  

 

1.4 Metodologiska överväganden och teoretiska perspektiv  
 
I föreliggande studie kommer jag att studera slavmetaforiken i Paulus brev med användning 
av historiekritiska och litteraturkritiska metoder. Jag kommer i och med detta att beakta 
slavens socio-historiska situation utifrån ett intersektionellt perspektiv, samt studera 
slavmetaforiken med hjälp av metaforteori.  
 

1.4.1 Metaforteori  
 
De metaforteoretiska antaganden som studien baseras på är hämtade ur Zoltan Kövecses 
Metaphor in Culture: Universality and Variation (2006). Slavmetaforen har olika betydelser i 
Paulus brev, och det förkommer även bokstavliga användningar av begreppet, så kallade 
”terminus technici” eller ”tekniska termer”. Jag kommer att påvisa att det i vissa fall är 
intressant och nödvändigt att studera också de tekniska slavtermerna inom ramen för Paulus 
slavmetaforik, eftersom dessa ofta förekommer i samband med andra metaforer hämtade ur 
den sociala sfären. Det som skiljer metaforer från tekniska termer är att metaforer skapar en 
kontaktyta mellan språk och levd verklighet genom att utvidga språket med bilder.2 Bilderna 
springer ur förkroppsligade mänskliga erfarenheter och interagerar således med levda 
erfarenheter i en specifik kontext och textens mottagare kan därför relatera till metaforerna.3 
Exempelvis vilar metaforen ”en varm kram” på erfarenheten av att närheten till en annan 
människa alstrar fysisk värme.4 Metaforteorin möjliggör ett förhållningssätt till 
slavmetaforiken som vilande på en levd, mänsklig, vardaglig och kroppslig erfarenhet. Detta 
är en viktig utgångspunkt för att vara historiskt känslig inför Paulus användning av begreppet 
”slav”. Termen förstods annorlunda av dem han skrev till, eftersom de levde i en tid och ett 
sammanhang där slaveri var en integrerad och mer utbredd del av vardagslivet än slaveriet, 
lyckligtvis, är för de flesta människor idag.5   
 

1.4.2 Intersektionalitet  
 
                                                
2 Kövecse 2006, 10.  
3 Kövecse 2006, 11.  
4 Kövecse 2006, 2-3.  
5 Solevåg 2015, 148.   



Uppsala universitet  Bibelvetenskap C2NTs 
Teologiska institutionen   Fanny Willman
   

 6 

Slaveriet är en mångbottnad och invecklad diskurs. Studiet av detta fenomen kräver en 
teoretisk tolkningshorisont och explicita analysredskap. I föreliggande studie antas därför ett 
intersektionellt perspektiv. Intersektionalitet har blivit det främsta analysredskapet för att 
kartlägga diskurser kring identitet och förtryck inom ramen för feministisk och postkolonial 
bibelvetenskaplig forskning.6 Intersektionalitet är ett tvärvetenskapligt förhållningssätt med 
vilket man försöker få syn på hur olika maktpositioner och förtryck samverkar med varandra i 
en social kontext.7 I stället för att undersöka varje kategori av förtryck för sig, studerar 
intersektionaliteten hur kategorierna ömsesidigt överlappar, interagerar med och influerar 
varandra.8 Ett intersektionellt perspektiv lämpar sig väl i en undersökning som denna, 
eftersom det erkänner slavens situation som en mångfacetterad verklighet där olika 
maktförhållanden samverkar med varandra både slavar emellan och i slavens förhållande till 
det omgivande samhället. Detta är dessutom ett teoretiskt perspektiv som inte bara tar hänsyn 
till slaveriets ideologiska dimensioner, hur slavar juridiskt och politiskt definierades, utan 
också den levda verkligheten, vilken kunde skilja sig åt från vad som var möjligt teoretiskt 
sett.9 Ett intersektionellt perspektiv bejakar alltså slaveriet som en levd, kroppslig och 
komplex verklighet. Detta medför att perspektivet ger en nyanserad bakgrund till analysen av 
Paulus brev och en bra grund för dialog med de metaforer som Paulus hämtar ur slaveriets 
sociala sfär.  
 

1.5 Material  
 
För att avgränsa arbetet har jag valt att fokusera på förekomsten av slavmetaforik i de sju 
autentiska paulusbreven.10 Bakom den avgränsningen ligger dels avväganden kring vad som 
är en rimlig arbetsmängd för en uppsats på denna nivå, samt en vilja att komma närmare en 
autentiskt paulinsk diskurs om slavar.  
 
I studien analyseras följande textpassager i de autentiska paulusbreven:  
 

• Rom 1:1; Rom 6:6-8; Rom 6:12-23. 
• 1 Kor 7:20-24; 1 Kor 9:16-23. 
• Gal 1:10; Gal 3:24-4:9; Gal 4:21-5:1. 
• Fil 1:1; Fil 2:6-11. 
• Filem 1:10-12; Filem 1:15-16. 

 
I 1 Thess och 2 Kor finns ingen användning av slavbegreppet. Det faktum att Paulus inte 
direkt tilltalar slavar, eller det att han använder sig av slaveribegreppet metaforiskt, betyder 
självfallet inte att breven inte angår slavar. Slavarna är inte exkluderade från brevens 

                                                
6 Bjelland Kartzow 2010, 369. 
7 Solevåg 2015, 146-147.  
8 Bjelland Kartzow 2010, 368. 
9 Bjelland Kartzow 2010, 380. 
10De autentiska Paulusbreven anses vara Rom, 1 Kor, 2 Kor, Gal, Fil, 1 Thess och Filem.   
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mottagare, och Paulus kan dessutom ha riktat sig till slavar på andra, indirekta sätt. Men 
materialet i denna uppsats avgränsas till den slavmetaforik som Paulus autentiska brev 
innehåller, eftersom ett arbete med implicit slavdiskurs i brev där slavbegreppet inte 
förekommer hade varit för resurskrävande för en studie av denna omfattning.  
 

1.6 Forskningsöversikt  
 
Mycket forskning har skildrat slavens situation i romarriket. Nedan presenterar jag några verk 
som uttryckligen fokuserar på paulinsk slavmetaforik, och som därför varit viktiga i arbetet 
med denna studie.  
 
Dale Martin, tidigare verksam vid Yale universitet, studerar i Slavery as salvation (2006) 
slaveriet som metafor i tidig kristendom och frågar sig: ”How can we explain the positive, 
soteriological use of slavery as a symbol for the Christian’s relationship to God or Christ?”. 
Martin riktar särskilt in sig på Paulus brev till församlingen i Korinth. I studien presenteras en 
historisk översikt av slaveriet och en teologisk analys av Paulus slavmetaforik med fokus på 
dess soteriologiska innebörd. 
 
År 2011 skrev Astrid Sloreby en masteruppsats vid Universitetet i Oslo med namnet Slaveri i 
Det nye testamente - frelsesmetafor og sosial realitet. En analyse av Paulus, Markus og 
Lukas. Sloreby diskuterar Paulus användning av slavmetaforen, undersöker hur den relaterar 
till romersk och mosaisk lagstiftning samt ser på hur andra historiska faktorer kan ha påverkat 
Paulus förståelse av begreppet. Sloreby gör dessutom en reader-response-analys av 
mottagandet av slavmetaforen hos människor i olika sociala positioner, samt analyserar hur 
Markus och Lukas kan ha förvaltat arvet från Paulus slavmetaforik.  
 
Den norska teologen Anna Rebecca Solevåg undersöker i antologin Bodies, borders, 
believers: Ancient texts and Present Conversations (2015) tre centrala frälsningsmetaforer 
som förekommer i Nya testamentet: slaveri, äktenskap och födelse.11 I artikeln studerar 
Solevåg dessa metaforer från ett intersektionellt perspektiv och med hjälp av Elisabeth 
Schüssler Fiorenzas modell för så kallade ”kyriarkala studier”.12 Utgångspunkten är att 
konceptualiseringen av dessa metaforer vilade på en verklighet där slaveri var 
institutionaliserat, äktenskapet patriarkalt och föreställningar kring kön styrde uppfattningar 
kring havandeskap.13  
 
                                                
11 Solevåg 2015, 145.  
12 Elisabeth Schüssler Fiorenza, som inspirerat mig i valet av intersektionell teori, och som 
har myntat begreppet kyriarki inom ramen för intersektionell bibelvetenskaplig forskning, 
definierar termen så här: ”Derived from the Greek term lord, this coinage underscores that 
domination is not simply a matter of patriarchal, gender-based dualism but of more 
comprehensive, interlocking, hierarchically ordered structures of discrimination”, Schüssler 
Fiorenza 1999, ix.  
13 Solevåg 2015, 145.  
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Paul and the rise of the slave (2016) av K. Edwin Bryant behandlar slaveri i Paulus brev till 
romarna. Bryant undersöker förhållandet mellan messiansk identitet och vad Bryant kallar för 
slavarnas ”suspended state of death” (på svenska ungefär ”svävande dödsläge”), ett läge som 
slavar befann sig i eftersom de inte hade kontroll över sitt eget livsöde och inte kunde slippa 
undan det på annat sätt en frigivning eller död. Som bakgrund för sin undersökning studerar 
Bryant slavens situation i romarriket för att sedan analysera Romarbrevets slavmetaforik i 
ljuset av de profetiska utsagor som Paulus där kommer med. Bryant presenterar dessutom en 
exegetisk utläggning över Romarbrevet.  
 
Tyler Schwaller, verksam vid Harvard Divinity School, har skrivit doktorsavhandlingen The 
Use of Slaves in Early Christianity: Slaves as Subjects of Life and Thought (2017). I 
avhandlningen utvecklar Schwaller ett queerteoretiskt perspektiv, som nyanserar synen på 
slavars position som subjekt, och han studerar paulinsk slavdiskurs utifrån detta perspektiv. I 
antologin Bodies on the Verge (2019) har Schwaller skrivit kapitlet A Slave to All: The 
Queerness of Paul’s Slave form. Där tar Schwaller upp queerteoretiska perspektiv på Paulus 
slav, i synnerhet i 1 Kor 9:19, samt utformar en metod för en queerteoretisk läsning av 
paulinsk slaveri-diskurs.  

2. Paulinsk slavmetaforik 
 

2.1 Bakgrund till analysen: Slaveriets komplexitet  

2.1.1 Att behandla slaveriet i en nutida diskurs 
 
Var ska en nutida diskurs om slaveriet i det grekisk-romerska samhället ta avstamp? Det är 
inte en alldeles enkel fråga att besvara. Hur man än förhåller sig till slavens situation, är man 
färgad av en nutida världsbild och har ett fragmenterat, begränsat källmaterial att tillgå. Bara 
att dra gränsen mellan slav och fri innebär en inte alldeles enkel uppgift. I viss mån var 
gränsen mellan fri och ofri flytande. Både under grekisk och romersk lag kunde en frigiven 
slav ha förpliktelser gentemot sin tidigare ägare.14 
 
K Edwin Bryant (2016) menar att en riktig förståelse av slavars situation i romarriket bygger 
på insikten att det fanns en fundamental skiljelinje mellan de förslavade och de fria.15 Tyler 
Schwaller (2019) menar däremot att en sådan skarp åtskillnad riskerar att förminska slaveri 
som en position ytterst definierad av att vara motsatsen till att vara fri, där slavars aktörskap 
förstås som deras möjlighet att vägra lyda eller göra motstånd mot sina ägare. Slaveriet, enligt 
Schwaller, utgjordes främst av de kroppar och liv som formade slaveriet som ett komplext 
subjekt där många olika viljor och aktörer verkade.16 Bryant däremot, menar att oavsett hur 

                                                
14 Sloreby 2011, 35.  
15 Bryant 2016, 1. 
16 Schwaller 2019, 166-167.  
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många olika ”typer av slavar” vi kan urskilja så var alla slavar och därmed ytterst definierade 
av den sociala och juridiska position som skiljde dem från dem som var fria.17 Bryant tar 
också kritiskt avstånd från den forskning som uppfattar slavens egen syn på sin situation som 
”inte så illa”.18 Min uppfattning är att det är viktigt att förena Schwallers syn på slaveriet som 
en komplex realitet, där man behöver vara aktsam så att den egna positionen som fri inte blir 
en absolut utgångspunkt för jämförelse, med Bryants avståndstagande från diskurser där 
slaveriets brutalitet relativiseras.19  
 
Dale Martin påpekar att många studier av grekisk-romerskt slaveri under decennierna som 
föregår hans studie år 1990 på ett riktigt sätt har lyft fram komplexiteten i slaveriet. En riktig 
hållning gentemot slaveriet innebär många, för en modern människa förvirrande, motsägelser 
mellan vad som formellt var möjligt för en slav och vad som i praktiken hände. Som exempel 
nämner Martin att även om slavar inte kunde äga något, juridiskt sett, vet vi från juridiska och 
andra typer av källor att många slavar besatt viss egendom.20 Ett annat ett exempel är att 
slavar inte kunde gifta sig och att det trots det finns gravar som visar på att somliga slavar 
gjorde det ändå. Vad som beräknas vara en signifikant minoritet av slavarna kunde också ha 
viss egen familjestruktur, men hur många det rör sig om är okänt.21  
 
Slaveriet i romarriket var en förtryckande och exploaterande institution sett ur vårt moderna 
perspektiv. Attityder gentemot slaveri har varierat mycket under världshistorien, och idag är 
den rådande samhällsuppfattningen att avskaffande av all form av slaveri är nödvändigt och 
moraliskt riktigt. Paulus fördömer aldrig slaveri som institution i sina brev.22 Det behöver 
förstås mot bakgrund av att ett avskaffande av slaveriet i romarriket inte fanns på någon seriös 
agenda.23 Trots det är det viktigt att beakta att bilden är nyanserad och att attityderna 
gentemot slaveri varierade också inom den historiska kontext som Paulus samtid utgjorde.24 
 
Den genomsnittliga romaren ansåg att en människa blev förslavad som en konsekvens av 
ödet.25 De flesta slavar hade blivit födda som slavar.26 Slaveriet grundade sig på den här tiden 
inte i rasistiska fördomar. Oavsett etnicitet kunde man bli förslavad genom att till exempel bli 

                                                
17 Bryant 2016, 1. 
18 Bryant 2016, 28. 
19 Min intention är inte att påpeka att Schwaller inte skulle ta avstånd till den typen av 
diskurser, utan snarare att med hjälp av hans ståndpunkt illustrera att det inte är så enkelt som 
att måla upp ett narrativ där slaven förstås som ett passivt, viljelöst instrument vars enda vilja 
värd att uppmärksamma är den som strävar efter att bli fri. Slavar kan förstås som att de i 
realiteten har en mer komplex position som subjekt än så.  
20 Martin 1990, 7. 
21 Martin 1990, 7.  
22 Brookins 2019, 58. 
23 Brookins 2019, 50.  
24 Brookins 2019, 58.  
25 Schwaller 2019, 168.  
26 Brookins 2019, 50.  
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krigsfånge, pirat, utsatt för byteshandel eller såld.27 Slavar definierades inte bara av sin 
fysiska bundenhet, utan också av sin juridiska position där de placerades i samma kategori 
som djur.28 Enligt romersk lag sågs en slav som egendom; ett objekt eller instrument som 
ägaren kunde förfoga över för att uppnå sina behov. Ägare hade rätt att också tortera och döda 
sina slavar.29 
 

2.1.2 Intersektionella perspektiv på sociala skillnader och 
maktförhållanden inom slaveriet 
 
Även om varje slav ansågs vara sin mästares egendom, både fysiskt och juridiskt, betyder det 
inte att alla slavar fick utstå samma behandling. Levnadsvillkoren för slavar kunde variera 
mycket, vilket utifrån det intersektionella perspektivet kan uttryckas i termer av att olika 
förtryck samverkade inom slaveriet. Somliga slavar fick lön och tillgång till utbildning. De 
allra flesta slavar fick dock dåligt med mat, tvingades utstå odrägliga arbetsförhållanden och 
fysisk misshandel. Situationen för slavar som levde hos sina ägare i förmögna städer och 
hushåll var vanligtvis bättre än för dem som bodde på landet och arbetade inom jordbruket.30  
 
Slavarna som befolkningsgrupp var för fragmenterad för att den ska kunna betraktas som en 
egen social klass. En slav identifierades främst med sitt hushåll eller den yrkesgrupp slaven 
ifråga tillhörde.31 Slavarna kunde arbeta med i princip vad som helst, och utföra samma yrken 
som fria människor. I arbetet var slavens arbetsuppgifter och lön ofta identiska med de fria 
kollegornas.32 Vissa arbetsuppgifter och samhällspositioner ansågs vara av högre rang än 
andra, det fanns alltså en social hierarki slavar emellan. Flera forskare har dessutom kunnat 
påvisa en viss social mobilitet inom slaveriet. Det finns inskriptioner som visar att somliga 
slavar köpte sig fria. Dessa människor hade alltså erhållit och sparat pengar och uppvisade på 
så sätt en viss ekonomisk makt.33  
 
Den komplexa situationen för slavar kan illustreras genom den akademiska debatten kring 
församlingen i Korinth och den konflikt gällande Herrens måltid som anses vara del av 
bakgrunden till det första kända brevet som Paulus skrev till församlingen. Många forskare 
antar att det var de fattiga i församlingen, slavar inkluderade, som inte fick tillräckligt att äta.  
Men Young-Ho Park utmanar denna uppfattning i Paul’s ekklesia as a civil assembly: 
Understanding the people of God in their politico-social world (2015). Park menar att det inte 
är självklart vem som gick hungrig vid måltiden och hänvisar till forskning som visar att 
slavar ofta hade en materiell fördel i jämförelse med dem som var fria men fattiga, eftersom 

                                                
27 Schwaller 2019, 168.  
28 Schwaller 2019, 168.  
29 Bryant 2016, 48-49.   
30 Brookins 2019, 50.  
31 Bradley 1994, 72.  
32 Martin 1990, 11.  
33 Martin 1990, 8.   
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slavar åtnjöt en form av säkerhet i att bli försörjda av de hushåll de tillhörde.34 Många 
slavägare gav sina slavar tillräckligt att äta eftersom det gjorde dem mer arbetsdugliga.  
 
Välmående slavar var också en möjlighet för slavägare att skylta med sitt välstånd och 
överflöd.35 Därför drar Park slutsatsen att slavarna i rika hushåll mindre sannolikt var de som 
fick gå hungriga i församlingen i Korinth. Han menar också att förståelsen för slavars 
situation är avgörande för förståelsen av konflikterna i Korinth. Det är inte är så enkelt som att 
säga att det handlar om en konflikt mellan rika och fattiga där slavar hör till den senare 
gruppen, menar Park. 36 Slavar var bundna till sina slavägare och deras hushåll såväl 
materiellt och socialt som politiskt. En mer trolig förklaring än att konflikten i Korinth rörde 
sociala grupper är att den rörde olika hushåll, menar Park.37 
 
Ur ett intersektionellt perspektiv är det viktigt att studera olika makt- och 
domninanspositioner inom slaveriet. En av dessa positioner som bör beaktas är skillnaden 
mellan manliga och kvinnliga slavar. Enligt Aristoteles fanns både kvinnor och slavar till för 
att härskas över, inte för att härska över sig själva. Denna förståelse av kvinnor och slavar 
speglar den allmänna förståelsen i det grekisk-romerska samhället och gör att ett begrepp som 
”kvinnliga slavar” utgör en omöjlighet enligt den tidens och kulturens förståelse. Att vara 
kvinna och slav innebar då inte en sammansatt identitet av två enskilda beståndsdelar.38 Osiek 
och MacDonald (2006) menar att om antika tänkare hade ställts inför uppgiften att 
kategorisera förslavade kvinnor som antingen slavar eller kvinnor, så hade de betraktats som 
slavar.39  
 
Fria kvinnor var de enda kvinnor som fullt kunde leva upp till dåtidens könsroller, och till viss 
grad spelade inte kön någon roll vad gällde slavar. Detta eftersom varje slav oavsett 
könstillhörighet betraktades som ett passivt objekt till nytta för sin mästares vilja.40 Trots det 
är det viktigt att ha i beaktande att det innanför slaveriets gränser kunde förekomma en viss 
skillnad mellan kvinnors och mäns arbetsuppgifter. Kvinnliga slavar kunde amma eller föda 
barn till sitt hushåll.41 Det finns inga bevis på att fria kvinnor och förslavade kvinnor visade 
varandra solidaritet med anledning av att de kände igen sig i varandras liknande position av 
utsatthet, menar Osiek och MacDonald.42 Inte bara män, utan också kvinnor ägde slavar och 
inget tyder på att de var mindre brutala eller auktoritära i hur de behandlade sina slavar.43 
 

                                                
34 Park 2015, 166. 
35 Park 2015, 166.  
36 Park 2015, 167.  
37 Park 2015, 167. 
38 Osiek & MacDonald 2006, 95.  
39 Osiek & MacDonald 2006, 96.   
40 Bjelland Kartzow 2010, 382.  
41 Bjelland Kartzow 2010, 385.  
42 Osiek & MacDonald 2006, 95.  
43 Osiek & MacDonald 2006, 96.  
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Slavar hade, för att använda ett av vår tids uttryck, inte ”rätt till sin egen kropp”, utan stod 
maktlösa inför sexuellt utnyttjande, fysisk bestraffning och tortyr.44 Många slavar var 
prostituerade och slavens sexuella tillgänglighet sågs som en självklarhet. Fenomen som vi 
idag kallar för våldtäkt och sexuellt våld var förmodligen vardag för många slavar.45 Det 
allestädes närvarande hotet om våld drabbade manliga slavar lika hårt som kvinnor, men för 
kvinnor fanns ytterligare en sårbarhetsfaktor med anledning av att de kunde bli gravida.46 
Havandeskap under den här tiden innebar en stor risk och dödssiffran för nyförlösta och 
havande kvinnor var hög.47  
 
Både kvinnliga och manliga slavägare utnyttjade sina slavar sexuellt, men juridiskt sett 
definierades deras handlingar olika. En gift kvinna som sexuellt utnyttjade en slav gjorde sig 
skyldig till otrohet, och en manlig slav som blev sexuellt utnyttjad av en gift kvinna var 
juridiskt kapabel till att begå samma brott. En kvinnlig slav kunde däremot inte göra sig 
skyldig till otrohet.48 En manlig slavägare som utnyttjade en slav sexuellt gjorde, 
anmärkningsvärt nog utifrån vårt moderna perspektiv, något juridiskt och oftast moraliskt 
neutralt, och enligt många till och med något moraliskt beundransvärt. Plutarchos, en av 
romarrikets mest framstående författare, såg sexuellt utnyttjande av slavar som något 
utmärkande för en god make som respekterar sitt äktenskap genom att hänge sig åt 
utsvävningar med människor som ansågs ha lägre status än hans maka.49 Joseph Marchal 
(2011) skriver i en artikel om slavars sexuella tillgänglighet i ljuset av Filemonbrevet:  

 
”Thus, not only are virtues of purity, moderation, and even chastity 
left unviolated by erotic contact with slaves and other non-elite 
bodies, but this sexual use could also be the means of maintaining 
one's status as virtuous in the kyriarchal management of one's wider 
household (and often, by extension, the empire)”.50 

 
 
Slavens sårbara ställning inför sexuellt utnyttjande spelar roll för förståelsen av Paulus 
uppmaningar gällande att förhindra otukt (t.ex. Rom 13:13; 1 Kor 6:13; 1 Thess 4:3). En del 
av otuktens utövare är de slavar som inte kunde avgöra för vilka sexuella syften deras kroppar 
användes. Denna brist på aktörskap innebär att Paulus utesluter en del av sina mottagare i 
fråga om dessa etiska maningar.51 Kunde slavar inte räknas som fullvärdiga medlemmar i 
Kristi kropp när de saknade förmågan att ta kontroll över hur deras kroppar användes sexuellt, 
och således inte kunde förhindra otukt på det sätt som Paulus undervisade om?52 Eller 
                                                
44 Osiek & MacDonald 2006, 103.  
45 Bjelland Kartzow 2010, 388.  
46 Osiek & MacDonald 2006, 104.  
47 Bjelland Kartzow 2010, 388.  
48 Osiek & MacDonald 2006, 105.  
49 Marchal 2011, 8.  
50 Marchal 2011, 8. 
51 Schwaller 2019, 170. 
52 Schwaller 2019, 165.  
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uppmanar Paulus indirekt slavägarna att låta bli att sexuellt utnyttja sina slavar? Det är en 
möjlig bakgrund till Paulus sexualetiska maningar.  
 
Inom ramen för det intersektionella perspektivet på slavens situation finns det värdefulla 
queerteoretiska ansatser och forskningsresultat att hämta av Tyler Schwaller, som studerat 
slavdiskursen i Paulus brev ur detta perspektiv (2017 och 2019). Med att slaven är queer 
menas att slaven befinner sig utanför det som ansågs vara ideal mänsklighet. Genom att läsa 
Paulus slavmetaforik från ett queerperspektiv är det möjligt att kasta tydligare ljus på det 
inflytande förslavade människors liv och aktivitet hade på Paulus slavdiskurs.53 Queerteorin 
innefattar ett förhållningssätt där förslavades aktörskap inte förstås som beroende av läsningar 
där slavar uppmanas att lyda. Sådana uppmaningar (t.ex. 1 Tim 6:1-2) antyder att slavar 
kunde göra visst motstånd, vilket är viktigt att ta i beaktande, men Schwaller framhäver att 
slavars position som subjekt inte får reduceras till slavens möjlighet eller begär efter att göra 
motstånd. Förslavade människors roller och gensvar mot det omgivande samhället är 
komplexa och strävar inte alltid mot frihet.54  
 

2.2 Analys 
 
I föreliggande analys kommer jag att studera den metaforiska användning av slavbegreppet 
som jag kunnat identifiera i de autentiska paulusbreven. Paulus använder slavtermen som 
metafor inte på bara ett, utan flera olika sätt. Jag har kunnat identifiera tre övergripande sätt 
på vilka Paulus använder slaveriet som metafor, och dessa utgör stommen i dispositionen i 
den här delen av studien.  
 
Jag utgår ifrån en uppdelning av Paulus slavmetaforik som jag funnit i Dale Martins Slavery 
as salvation (1990). Martin nämner fem former av slavmetaforik i Paulus brev, där de tre 
första är allmänt kända och de två sistnämnda tenderar att bli förbisedda av en modern läsare. 
De kategorier Martin nämner är:  
 

1. Slaveriet som negativ symbol för ett ickekristet eller förkristet tillstånd.  
2. Slaveriet som en metafor för villkorslös lydnad.  
3. Slaveriet som ett uttryck för att tjäna sin församling och sina medmänniskor.  
4. Slaveriet som en beteckning för ledarskap i Kristus. 
5. Slaveriet som en symbol för frälsning baserad på social mobilitet och församlingens 

kraft (Martins benämning är ”upward mobility and power by association”). 
 
Martin presenterar inte någon exakt kategorisering, utan räknar snarare upp sätt på vilka 
moderna läsare förstår och missförstår Paulus slavmetaforik. Därför har jag under tiden som 
jag analyserat materialet ifråga, de autentiska paulusbreven, valt att modifiera Martins 
uppdelning. Detta genom att sammanföra några kategorier jag kommit fram till att överlappar 
                                                
53 Schwaller 2019, 168.  
54 Schwaller 2019, 167.  
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varandra. Därtill har jag gjort en uppdelning som jag tror kommer närmare såväl Paulus 
intention med slavmetaforiken som den förståelse som den tidiga kristustroende rörelsen 
hade.  
 
De kategorier jag kommer att utgå ifrån är därför:  
 

1. Slaveriet som metafor för auktoritativt ledarskap i Kristus. 
2. Slaveriet som soteriologisk metafor. 
3. Slaveriet som metafor för ett tillstånd utan Kristus.  

 
Gränserna mellan dessa kategorier är naturligtvis inte helt vattentäta, men jag anser att studien 
tjänar på denna typ av innehållsmässig uppdelning, eftersom den låter aktuella bibeltexter gå i 
dialog med varandra inom respektive kategori. I de fall som bibeltexter citeras på svenska har 
jag hämtat översättningen ur Bibel 2000, de grekiska texterna återfinns i Novum 
Testamentum Graece.  

2.2.1 Slaveriet som metafor för auktoritativt ledarskap i Kristus  
 
När Paulus, med något varierande formuleringar, kallar sig själv för ”Jesu Kristi slav” 
fortsätter han en tradition som återfinns i den Hebreiska bibeln, där slavbegreppet tillskrivs 
människor som tjänar Gud. Psalmisten David är ett exempel på någon som kallas för Guds 
slav (t.ex. i Ps 27:9; 31:17; 89:51).55 Termen har också använts för att beskriva viktiga figurer 
i det frälsningshistoriska skeendet.56 Några exempel är Moses, Josua och Abraham.57  Att 
kalla sig själv för Kristi slav innebär alltså att man ställer sig i samma led som Moses. ”One 
could not make a stronger claim to authority”, menar Martin.58 
 
Det var vanligt att en kung eller en annan typ av ledare kallade sig för slav. Martin identifierar 
detta som en så pass vanligt förekommande modell för ledarskap i grekisk-romersk politik 
och retorik, att han benämner den som en topos.59 Underförstått i denna topos är att den ideala 
ledaren utstod stora lidanden och svårigheter för andras bästa. En god ledare antog således en 
slavs position för att tillfredsställa folkets behov.60 En av Martins centrala slutsatser (1990) är 
att Paulus slavmetaforer ofta inte uttrycker ödmjukhet och underkastelse, vilket troligtvis är 
vad en nutida läsare och tolkare utläser. När Paulus beskriver sig själv som slav under Kristus 
förstås det i hans samtid snarare som ett uttryck för styrka, överlägsenhet och auktoritet. 
Paulus använder en term som i hans samtid är laddad med konnotationen att han som ledare 
sänker sig till en lägre social nivå än den han egentligen tillhör.61 Det är viktigt när man läser 
                                                
55 Fitzmyer 1968, 833.  
56 Fitzmyer 1968, 833. 
57 Fizmyer 1968, 833 nämner t.ex. i 2 Kung 18:12; Dom 2:8; Ps 105:42. 
58 Martin 1990, 56.  
59 Nationalencyklopedin definierar en topos som en ”i klassisk retorik ”plats” där argument 
kunde hämtas”. 
60 Martin 1990, 86.  
61 Martin 1990, 87.  
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Paulus brev att man är införstådd med att Paulus varken uppfann den här användningen av 
slaveriet som en benämning för ledarskap, eller att han skulle ha varit den enda av NT:s 
författare att beskriva relationen till Kristus eller Gud som ett slaveri. Det här var en titel som 
ledare bland de tidiga kristustroende verkar ha haft.62  
 
I 1 Korinthierbrevet är Paulus slavmetaforik ett försök att etablera sig som ledare i 
församlingen.63 Detta är förståeligt med tanke på den splittring och partibildning som anses 
vara bakgrund till de konflikter som Paulus diskuterar i sitt brev. I 1 Kor 9:19-23 skriver 
Paulus:  
 

”Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav 
(πᾶσιν ἐµαυτὸν ἐδούλωσα) för att vinna så många som möjligt. För 
att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem 
som står under lagen har jag för dem varit som en som står under 
lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är 
utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är 
utan Guds lag, jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag 
inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone 
rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag skall 
få del av dess löften.” 

 
Paulus ger här en modell för ledarskap som står i kontrast till den ”välvilliga patriarkala 
ledarstil” som åtminstone vissa ledare i Korinth ägnade sig åt, menar Schwaller. 64 Med det 
menas att de som såg sig som ledare där ansåg sig tillhöra en elit med moralisk överlägsenhet. 
Paulus däremot uppvisar en auktoritet som han hämtar från Kristus, inte från sociala 
hierarkier.65  
 
För att förstå på vilket radikalt sätt Paulus här appellerar till den sociala verklighet som 
slaveriet är, behöver man ta närkontexten i brevet i beaktande. I 1 Kor 9:16-18 skriver Paulus:  
 

”Ty att jag sprider evangeliet är inget att vara stolt över, jag är ju 
tvungen (ἀνάγκη) till det. Ve mig om jag inte förkunnar 
evangeliet! Om jag gör det av eget val (ἑκὼν) har jag ju lön (µισθὸν) 
att vänta. Men gör jag det därför att jag måste (ἄκων) utför jag bara 
ett uppdrag (οἰκονοµίαν). Vad får jag då för lön (ὁ µισθός)? Jo, att få 
förkunna evangeliet utan kostnad för någon och inte utnyttja den rätt 
evangeliet ger mig.” 

 

                                                
62 Martin 1990, 55.  
63 Martin 1990, 87. 
64 Schwaller 2019, 172.  
65 Schwaller 2019, 172. 



Uppsala universitet  Bibelvetenskap C2NTs 
Teologiska institutionen   Fanny Willman
   

 16 

De grekiska orden ἀνάγκη, ἑκὼν och ἄκων är explicita uttryck för kroppsligt arbete. Att 
Paulus använder dessa inom ramen för det förslavade ledarskap han tillskriver sig själv 
klassificerar Martin som ett ”ett filosofiskt klavertramp” eller ”a philosophical faux pas”.66 
Med detta avses att metaforen att Paulus har gjort sig till ”allas slav” kan ha blivit förstådd på 
två olika sätt. För dem som var bekanta med den moralfilosofiska och retoriska diskurs Paulus 
hämtade sin metafor ur, kan hans sätt att tangera den lägre klassens kroppsliga arbete ha 
förargat. Det kan ha uppfattats som att Paulus ”förfulade” metaforen genom att avskriva sig 
frihet och istället beskriva sitt ledarskap i termer av underlägset tjänande och svaghet.67 För 
dem som tillhörde den grupp av människor som kroppsarbetade kan slavmetaforen däremot 
ha uppfattats på ett positivt sätt, eftersom Paulus porträtterar sig genom att associera slaveriet 
till hög status, samtidigt som han uttryckligen räknar in och försvarar människor av en lägre 
socio-ekonomisk klass i sitt slaveri under Kristus.68 Martin skriver:  
 

”The very actions Paul took up in order to identify himself with the lower 
class offended his higher-class converts. His rhetoric explaining and 
defendig those actions only confirmed their picture of him as vily, deceptive, 
and changeable. On the oher hand, the very same rhetoric was a signal to 
lower-status members of the church that Paul was their defender, the patron 
of the patronless.” 69  

 
Den lägre klassen kunde alltså känna igen en beskrivning av sitt vardagliga, hårda arbete i 
Paulus sätt att uttrycka sitt apostlaskap. Paulus slavmetaforik kan i denna textpassage 
dessutom uppfattas som en subtil pik till dem som föraktade kroppsarbete. Möjligen ger 
Paulus en indirekt uppmaning till dem att följa Paulus exempel och i enlighet med vad den 
grekiska ”topos” för slaveri som ledarskap påbjuder – stiga ner från sina höga hästar och se 
sina förslavade medmänniskor i ögonen.70 
 
En µισθός (1 Kor 9:18) var den typ av lön som slavägare betalade sina slavar.71 Eliten kunde 
se ner på att arbeta för en lön, eftersom det ansågs visa på underlägsenhet att vara ekonomiskt 
beroende av att arbeta.72 Att Paulus här påpekar att han arbetar under tvång och utan fritt val, 
ter sig förmodligen lika lite eftersträvansvärt.73 Paulus ställer här denna µισθός emot en annan 
typ av lön, en οἰκονοµία. Schwaller påpekar att det här kan förstås som att Paulus gör sig till 
Kristi οἰκονονοµος, ungefär ”Kristi hushållstjänare”. En οἰκονονοµος var ofta, om än inte 
alltid, en slav. Denna fungerade som en slags skattmästare eller sekreterare vid 
statsledningen.74 Denna kunde erhålla stor respekt, trots att slaven arbetade under fysiskt, 
                                                
66 Martin 1990, 76.  
67 Martin 1990, 76.  
68 Martin 1990, 77.  
69 Martin 1990, 149. 
70 Schwaller 2019, 173. 
71 Keener 2005, 80.  
72 Schwaller 2019, 173. 
73 Schwahller 2019, 173.  
74 Martin 1990, 16.  
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juridiskt och socialt tvång och bundenhet. På så sätt menar Schwaller att Paulus ställer en 
”Kristi hushållstjänare” ovan en lönearbetare i status och värde, och appellerar till den lägre 
klassen genom att beskriva sig som någon som arbetar under tvång.  
 
Paulus använder också slaveriet som en titel för sitt apostlaskap i tre av inledningarna i de 
autentiska paulusbreven: Romarbrevet, Filipperbrevet och Galaterbrevet. James Starr har 
identifierat sex komponenter som alla Paulus brevinledningar innehåller.75 Enligt Starr kan 
man i brevinledningarna utläsa hur Paulus påminner församlingen om: 
 

1. Vad som hände i Kristi död och uppståndelse. 
2. Att detta också gäller brevets mottagande församling. 
3. Vilka gåvor och vilken hjälp Gud har rustat församlingen och Paulus med. 
4. En anknytning till och hänsyn gentemot församlingens aktuella livsvillkor och 

tillstånd. 
5. Hur församlingen kan växa i nåd och tro.  
6. Historiens slut och Kristi återkomst.  

 
Starr hävdar att Paulus brevinledningar antyder att han önskar vänskap med mottagarna, och 
att en vänskap kräver en gemensam världsbild och delaktighet i Guds plan.76 Det är den tro 
som Paulus delar med sina mottagare som ger dem gemenskap med varandra, eftersom enbart 
en liten grupp delade denna tro.77 Därför var det viktigt att i brevinledningen på ett efter 
församlingens situation anpassat sätt skissa upp trons ramverk och den gemensamma 
filosofiska världsbilden.78 I ljuset av detta är det intressant att gå närmare in på 
slavmetaforikens betydelse som en integrerad del av de betydelsefulla och mångbottnade 
inledningarna till Paulus brev. Starr tar inte i beaktande de titlar Paulus använder om sig själv 
som avsändare. Avsändartiteln är dock inte någon från brevinledningen oberoende del, utan 
hänger samman med flera av de komponenter som Starr presenterar.  
 
Eftersom Paulus väger sina ord noga i sina brevinledningar, menar jag att Paulus avsändartitel 
också har att göra med vad Paulus behandlar i brevet i stort. Galaterbrevet, Romarbrevet och 
Filipperbrevet uppvisar många likheter med varandra, och eftersom Paulus användning av 
termen δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ endast förekommer i tre av de autentiska paulusbreven, menar 
Joseph Brown att titeln fungerar som ett sätt att anknyta till de sociala och liturgiska 
förhållandena hos brevens mottagare.79  
 
I Rom 1:1 förekommer denna avsändartitel där Paulus skriver: 
 

                                                
75 Starr 2013, 67.  
76 Starr 2013, 78.  
77 Starr 2013, 79.  
78 Starr 2013, 67.  
79 Brown 2011, 724.  
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”Från Paulus, Kristi Jesu tjänare (δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ), kallad till 
apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium.” 80 
 

Joseph Fitzmyer skriver i The New Jerome Biblical Commentary (1968) att Romarbrevets 
inledning (Rom 1:1-15) innehåller en trefaldig beskrivning av Paulus själv som speglar hans 
budskap och de motiv som ska behandlas senare i brevet (Fitzmyer identifierar att dessa motiv 
är evangeliet, anknytning till den Hebreiska Bibeln, gudomlig tjänst, tro och den uppståndne 
Kristus). Att Paulus i relation till slavmetaforen beskriver sig själv som ”kallad till apostel”, 
beskriver det gudomliga ursprunget i hans uppdrag.81 
 
I Galaterbrevet skriver Paulus ett brev till flera församlingar i Galatien (Gal 1:2). Paulus 
manar församlingarna till att stå fasta vid evangeliet och förkunnar den frihet som den 
kristustroende har vunnit i Kristus Jesus.82 Bland Paulus brev används slavmetaforik mest 
frekvent i Galaterbrevet. I Gal 1:10 återkommer formuleringen δοῦλος Χριστοῦ i brevets 
inledning, om än inte i egenskap av avsändare:  
 

”Är det människor jag nu vill vinna för mig – eller Gud? Söker jag 
vara människor till lags? (ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν;) Om jag 
ännu ville vara människor till lags skulle jag inte vara Kristi tjänare 
(Χριστοῦ δοῦλος)”83 

 
Paulus försvarar sitt ledarskap genom att påvisa dess oberoende av mänsklig kontroll och 
auktoritet. Mänsklighet och gudomlighet kontrasteras mot varandra. Anmärkningsvärt i 
passagen är att det grekiska ordet αρεσκειν eller ”vara till lags” ofta förekom när man talade 
om slavars förhållande till sina ägare, som ju innebär uppgiften att vara sina mästare till 
lags.84 Skulle Paulus sträva efter att vara människor till lags, på samma sätt som slavar är 
tvingade att vara sina ägare till lags, skulle han inte vara trogen sin kristna kallelse.85 
 
I Fil 1:1 skriver Paulus att han och Timotheos, som båda två står som brevets avsändare, är 
δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ eller ”Jesu Kristi slavar”.86 Carl-Magnus Carlstein skriver i sin 
kommentar till Galaterbrevet och Filipperbrevet att det i Filippi fanns en stolthet över att vara 
en utpost i romarriket där man som romerska medborgare lydde under romersk kejsare och 
lag. Detta färgar Paulus sätt att skriva brevet till församlingen i Filippi genom att han 
uppmanar medlemmarna i församlingen att i stället vara medborgare i Guds rike.87 
 
I Fil 2:6-8 går Paulus så långt att han identifierar Jesus själv som slav:  
                                                
80 En mer ordagrann översättning hade varit ”Kristi Jesu slav”.  
81 Fitzmyer 1968, 833.  
82 Fitzmyer 1968, 781-782.  
83 En mer ordagrann översättning hade varit ”Kristi slav”. 
84 Martin 1990, 51-52.  
85 Fitzmyer 1968, 782.  
86 Bibel 2000 översätter här ”δουλος” med ”tjänare”. 
87 Carlstein 2012, 217.  
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”Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin 
jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en 
tjänares gestalt (ἑαυτὸν ἐκένωσεν µορφὴν δούλου 
λαβών) då han blev som en av oss. När han till det yttre 
hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig 
ända till döden, döden på ett kors.” 88 
 

Det är inte alldeles enkelt att avgöra i vilken kategori slavmetaforen ifråga hör hemma. 
Slaveriet liknas här vid mänskliga förhållanden, Jesus antog en ”slavs gestalt” när han ”blev 
som en av oss”. Särskilt den människa som var slav i det grekisk-romerska samhället fick 
utstå våld och tortyr. Bryant menar att den våldsamma verkligheten för slavar skapade en 
systematisk föreställning om att döden var det enda sättet att undgå slaveriet.89 Att vara lydig 
ända in till döden, var alltså en direkt konsekvens av att leva som slav. Det är alltså inte någon 
grandios bild av en stark Jesus som framträder i texten, utan en lydig och ödmjuk tjänare. 
Men likheterna med Paulus slavmetafor i 1 Kor 9:19, att Jesus gör sig till en slav för andras 
skull och trots sin ”jämlikhet med Gud”, gör att jag utläser denna slavmetafor som ett uttryck 
för ledarskap. Breton skriver i A Radical Philosophy of Saint Paul (2011) att den slav som 
Jesus här liknas vid påminner om den lidande tjänaren i Jesajas bok (52:14;53:1-6).90 
Betydelsen av slavmetaforen i detta fall, enligt Carlstein, att visa på att Jesus valde att 
underkasta sig människorna och tjäna dem likt en slav. Detta är således en uppmaning till 
församlingen att ha ett Kristuslikt sinnelag, det sunda förnuft som behövs för att leva som 
medborgare i Guds rike.91  
 
Sammanfattningsvis går det att utläsa exempel på hur Paulus använder slavmetaforen som ett 
uttryck för auktoritativt ledarskap i Kristus. Paulus skriver att han har gjort sig till ”allas slav” 
(1 Kor 9:19), beskriver sig själv som slav i tre av sina brevinledningar (Rom 1:1, Gal 1:10, Fil 
1:10) och Jesus beskrivs som någon som ”antog en tjänares gestalt” (Fil 2:7). När Paulus 
använder slavmetaforen för att beskriva sig själv, är det sannolikt att han appellerar till den 
modell för ledarskap som återfanns i romersk-grekisk retorik och politik. Att Jesus liknas vid 
en slav kan förstås som att Paulus ger en bild av att Jesus, som äger Guds gestalt (Fil 2:6), 
väljer att anta en slavs gestalt och således stiger ner till en lägre, mänsklig, nivå än någon som 
äger jämlikhet med Gud borde befinna sig på. På samma sätt implicerar Paulus att han låter 
sig gå neråt i den sociala hierarkin när han beskriver sitt ledarskap i termer av slavmetaforik. 
Paulus försvarar sitt ledarskap genom att påvisa dess oberoende av mänsklig kontroll och 
auktoritet. Det ödmjuka tjänandet fungerar alltså som ett uttryck för styrka, överlägsenhet och 
auktoritet när den användes om ledare.  
 
 

                                                
88 En mer ordagrann översättning hade varit ”antog en slavs gestalt”. 
89 Bryant 2016, 48. 
90 Breton 2011, 147.  
91 Carlstein 2012, 217.  
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2.2.2 Slaveriet som soteriologisk metafor  
 
Paulus använder slavtermen som en soteriologisk metafor, som en identitet i och tillhörighet 
till Gud och Kristus. Slavbegreppet används för att beskriva en ny identitet i Kristus. Att vara 
Jesu Kristi slav betyder något annat än att vara den människa man var innan man blev kristen, 
och detta gäller både slavar och fria. Den kristustroende är skyldig Kristus ovillkorlig lydnad 
och lojalitet, och är beroende av Kristus på samma sätt som en slav är beroende av att dess 
ägare visar nåd och välvilja.92  
 
Ovan har jag redogjort för att en typ av slavmetafor, som också Paulus använde, verkar ha 
varit en vanlig titel för kristna ledare.93 Men att beskriva den kristna tillhörigheten i termer av 
ett slaveri under Kristus eller Gud var inte en för de kristustroende ledarna exklusiv metafor.94 
Den här typen av metaforisk användning av slavbegreppet för alla kristustroende förekommer 
t.ex. i Lukasevangeliet, Uppenbarelseboken och Matteusevangeliet.95 Det betyder att Paulus 
användning av slavbegreppet som en titel kan ha förståtts också som ett uttryck för 
lärjungaskap, lydnad och ödmjukhet och inte bara som ett uttryck för ledarskap.96  
 
I Rom 6:12-23 skriver Paulus:  
 

”Synden skall alltså inte få härska i er dödliga kropp, så att ni lyder 
dess begär. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för 
orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till 
livet från döden; låt honom använda era lemmar som redskap för 
rättfärdigheten. Synden skall inte vara herre över er; ni står inte 
under lagen utan under nåden. Hur är det då: skall vi synda eftersom 
vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte. Ni vet ju 
att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni 
slavar under den ni lyder, antingen under synden, vilket för till döden, 
eller under den lydnad som för till rättfärdighet. Men Gud vare tack! 
Ni var slavar under synden men valde att av hela ert hjärta lyda den 
lära som ni blivit införda i. Och när ni då gjordes fria från synden 
blev ni slavar under rättfärdigheten (ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ) –
 jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga 
otillräcklighet. Ty liksom ni gjorde era lemmar till slavar åt orenheten 
och laglösheten och blev laglösa skall ni nu göra dem till slavar åt 
rättfärdigheten och bli heliga. När ni var slavar under synden stod ni 
fria gentemot rättfärdigheten. Vad gav det för frukt? Sådant som ni nu 
känner skam över därför att det till slut leder till döden. Nu däremot, 

                                                
92 Martin 1990, 60.  
93 Martin 1990, 55.  
94 Martin 1990, 60.  
95 Se t.ex. Luk 12:41-46; Upp 1:1; 7:3; 19:5 och Matt 6:4, Martin 1990, 60. 
96 Martin 1990, 60.  
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när ni blivit fria från synden men är slavar under Gud 
(δουλωθέντες δὲ τῷ θεῷ), blir frukten ni skördar helighet och till 
slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i 
Kristus Jesus, vår herre.” 

 
K. Edwin Bryant menar att Paulus användning av slaveriet som soteriologisk metafor ger 
slavar tillträde till en messiansk identitet och gemenskap.97 Paulus ger således slaven en ny 
definition som skiljer sig från den som de juridiska föreskrifterna försåg slaven med.98 
Metaforen inbjuder till att föreställa sig slavens position som subjekt på ett nytt, positivt sätt.99 
En krigsfånge befann sig i ett ”suspended state of death” eftersom denne varken ansågs vara 
levande eller död enligt romersk lag.100  Både tillståndet att vara en slav under synden (Rom 
6:17-18) och en slav under Gud (Rom 6:22) eller rättfärdigheten (Rom 6:18) anspelar på att 
en fri man i den grekisk-romerska världen kunde överlämna sig själv som slav för att betala 
sina skulder, menar Martin. Martin påpekar att Paulus betraktar också rättfärdigheten som en 
sfär av skyldigheter, vilket gör den möjlig att kontrastera mot slaveriet.101   
 
1 Kor 7:20-24 är ett exempel på när både metafor och en teknisk term kombineras och 
slaveriet beskrivs som något den frie bör sträva efter: 
 
 

”Var och en skall förbli vad han var när han blev kallad. Var du slav 
när du blev kallad, så fäst dig inte vid det. Och även om du kan bli 
fri, så förbli hellre vad du är. Ty slaven som har kallats att tillhöra 
Herren är Herrens frigivne. Och likaså är den frie som har blivit 
kallad Kristi slav (ὁ ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ). Gud 
har köpt er och priset är betalt; bli inte slavar under 
människor. Bröder, var och en skall inför Gud förbli vad han var när 
han blev kallad.” 
 

Paulus använder ett direkt, bokstavligt och tekniskt tilltal till de grupper av slavar och fria 
som finns i församlingen i Korinth, men i textavsnittet tillskrivs också slavbegreppet en 
metaforisk, soteriologisk innebörd. I perikopen leker Paulus med inre motsättningar i sin 
argumentation. Paulus anspelar på den sociala verklighet som begreppen ”slav” och ”fri” 
korresponderar med men tillskriver dem båda teologisk tyngd. Den förslavade och den fria 
ska både stanna där de är och byta plats – den som är fri ska vara slav och den som är slav 
vara fri. Bägge grupper ska få en ny identitet i Kristus, och således är metaforen 

                                                
97 Bryant 2016, 97.  
98 Bryant 2016, 97.  
99 Bryant 2016, 97.  
100 Bryant 2016, xvi.  
101 Martin 1990, 61.  
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soteriologisk.102 I textavsnittet ifråga tilltalas slavar och deras livsöde direkt. De som var 
slavar kan alltså ha uppfattat sig själva som unikt identifierade med Kristus.103  
 
Avslutningsvis är det viktigt att, angående Paulus användning av slavmetaforen i soteriologisk 
bemärkelse, belysa att en slav uppgick i sin ägares egendom och identitet. Slaven var inte sin 
egen person, utan ett instrument för sin ägares utnyttjande. Det är just detta som kunde tänkas 
vara anledningen till att det här var en attraktiv metafor för de kristustroende, genom att de 
genom att vara Kristi och Guds slavar också var en del av Kristi och Guds egen identitet. Att 
Paulus tilltalar slavar och påtalar att de är Herrens frigivna (1 Kor 7:22) kan ha varit ett 
hoppfullt budskap för slavarna. I Kristus och rättfärdigheten (Rom 6:18) erbjuds slaven ett 
befriande budskap om frihet, även om slavens egentliga och fysiska bundenhet och 
beroendeställning under sin ägare står oförändrad.   
 

2.2.3 Slaveriet som metafor för ett tillstånd utan Kristus  
 
När Paulus använder slaveriet som metafor för tillstånd utan Kristus, gör han det i 
bemärkelsen att slaveriet är något man ska vända sig ifrån. Paulus använder denna typ av 
metafor när han beskriver ett tillstånd där människan lyder under lagen eller synden.  
 
I grekisk-romersk litteratur kopplas slavterminologin ihop med negativa associationer. Paulus 
metaforiska användning av slavbegreppet bygger också på vissa negativa antaganden om 
slavar som förekom i den grekisk-romerska världen, menar Solevåg. Slavar ansågs vara 
moraliskt förkastliga varelser benägna att stjäla, ljuga och bete sig promiskuöst. De 
förväntades missköta sig när deras slavägare var frånvarande. Paulus bild av att vara slav 
under synden kopplar samman den slavens mentalitet som ansågs vara förkastlig med synden, 
skriver Solevåg.104 
 
I Rom 6 för Paulus en argumentation där han behandlar ett av brevets stora teman, att 
frälsning och rättfärdighet nås genom tro på Kristus.105  I Rom 6:6-8 skriver Paulus:  
 

Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att 
den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är 
slavar under synden (δουλεύειν ἡµᾶς τῇ ἁµαρτίᾳ). Ty den som är 
död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro 
att vi också skall leva med honom.  

 
Slavtermen används i negativa ordalag, som slav under synden har man en syndig kropp, är 
maktlös och den gamla människan. Genom dopet identifieras den kristne med Jesu död och 

                                                
102 Solevåg 2015, 151 
103 Schwaller 2019, 165.  
104 Solevåg 2015, 150. 
105 Fitzmeyer 1968, 843.  
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uppståndelse (Rom 6:4-5) och den gamla kroppen och syndiga människan ger vika för ett nytt 
liv i Kristus ”så att vi inte längre är slavar under synden” (Rom 6:6). Att vara slav under 
synden är alltså ett tillstånd som upphör när människan låter sig döpas och uppgå i en identitet 
i Kristus.106 
 
I Rom 6:15-23, som tidigare analyserats med hänseende på slaveriet som soteriologisk 
metafor, finns även metaforer som antyder att slaveriet är ett tillstånd utan Kristus, ett slaveri 
under synden. Detta ställs i kontrast till att bli slavar under rättfärdigheten och Gud:   
 

Hur är det då: skall vi synda eftersom vi inte står under lagen utan 
under nåden? Naturligtvis inte. Ni vet ju att om ni gör er till slavar 
under någon och lyder honom, då är ni slavar under den ni lyder, 
antingen under synden, vilket för till döden, eller under den lydnad 
som för till rättfärdighet. Men Gud vare tack! Ni var slavar under 
synden men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit 
införda i. Och när ni då gjordes fria från synden blev ni slavar 
under rättfärdigheten – jag väljer en mänsklig bild med tanke på er 
mänskliga otillräcklighet. Ty liksom ni gjorde era lemmar till slavar 
åt orenheten och laglösheten och blev laglösa skall ni nu göra dem 
till slavar åt rättfärdigheten och bli heliga. När ni var slavar under 
synden stod ni fria gentemot rättfärdigheten. Vad gav det för frukt? 
Sådant som ni nu känner skam över därför att det till slut leder till 
döden. Nu däremot, när ni blivit fria från synden men är slavar 
under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt 
liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, 
vår herre. 

 
Det är anmärkningsvärt att Paulus själv reflekterar över slavmetaforen när han skriver ”jag 
väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet” eller på grekiska 
ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑµῶν (Rom 6:19). Fitzmyer beskriver det 
som att Paulus ber om ursäkt för att han använder en figur hämtad ur en social institution för 
att beskriva en kristen verklighet.107 Jag tror dessutom att det faktum att Paulus väljer 
slavmetaforen på grund av ”ert kötts svaghet” som det ordagrant står på grekiska, springer ur 
slavens utsatta position under våld och hot om våld.  Relevant för förståelsen av den socio-
historiska kontexten i Romarbrevet är att studier visar att Rom var en stad där åtminstone 20 
procent av befolkningen var slavar när Paulus skrev sitt brev till församlingen.108  Bryant 
menar att det att Paulus kallar sig själv för slav och kopplar samman begreppet med ett liv i 
Kristus, innebär ett uttryck för motstånd mot det sätt Rom behandlar och juridiskt definierar 
slavar.109 De profetiska och messianska utsagorna i Romarbrevet, Paulus budskap om att dö 

                                                
106 Fitzmyer 1968, 848.  
107 Fitzmyer 1968, 849.  
108 Bryant 2016, 77. 
109 Bryant 2016, 97. 
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och uppstå med Kristus, menar Bryant annullerade det ”suspended state of death” eller 
”svävande dödsläge” som slavarna befann sig i. Paulus erbjöd dem en annan, messiansk 
identitet än den som de juridiska strukturerna påtvingade slavarna.110  
 
Diskussionen om lagen är i stort fokus i Galaterbrevet. Gal 3-5 innehåller stora delar 
slavmetaforik i förhållande till den mosaiska lag som Paulus avråder galaterna att låta 
omskära sig efter. Paulus påpekar upprepade gånger att rättfärdighet inte kommer av lagen, 
νοµος, eller av laggärningar, εργα νοµου, utan av tro på Kristus. I Gal 3 använder Paulus sig 
genomgående av exempel från den Hebreiska Bibeln, samt från det vardagliga livet, för att 
illustrera sin ståndpunkt: att följa den mosaiska lagen är inte längre nödvändigt för hedningar 
som blivit kristustroende.111 
 
I Gal 3:24-4:9 skriver Paulus:  
 

”Så har alltså lagen varit vår övervakare (παιδαγωγὸς) tills Kristus 
kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron 
är här har vi inte längre någon övervakare. Alla är ni nämligen 
genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har 
ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller 
fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör 
Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt 
löftet. Jag menar så här: så länge en arvtagare är omyndig är det 
ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till 
alltsammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram 
till den dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss. Så länge vi 
var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när 
tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå 
under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och 
vi få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande 
in i vårt hjärta, och den ropar: »Abba! Fader!« Alltså är du inte 
längre slav, utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till 
arvtagare. Förut, när ni ännu inte kände Gud, var ni slavar under 
gudar som i verkligheten inte är några gudar. Men nu när ni känner 
Gud, eller rättare, när Gud känner er, hur kan ni nu vända tillbaka 
till dessa svaga och ömkliga makter och vilja bli deras slavar 
igen?”.112  
 

                                                
110 Bryant 2016, 97. 
111 Osiek 2014, 571.  
112 Bibel 2000 byter stycke mellan Gal 4:7 och 4:8, jag anser dock att det är mer naturligt att 
behandla verserna som tillhörande samma tankegång i argumentationen.  
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Paulus talar om lagen som en παιδαγωγὸς eller en ”övervakare” (Gal 3:24).113 Det grekiska 
ordet har ingen svensk motsvarighet idag, men betecknar en slav med uppgiften att undervisa 
och övervaka sonen i en välbärgad grekisk-romersk familj.114 Paulus liknar alltså sina läsare 
vid en sådan typ av son, men Kristus friar sönerna från att lyda under sina 
övervakare/uppfostrare (lagen) och bemyndigar människor till att vara fria, mogna vuxna (i 
Kristus). Detta genom att alla är ”Guds söner” (Gal 3:26).115 Begreppet ”Guds söner” väcker 
frågor om inklusivt språk.116 En snabb tolkning skulle föreslå att Paulus intention är att alla är 
Guds söner (och döttrar och barn). Men det är viktigt att ta i beaktande att en dotter inte hade 
lika hög social, juridisk eller ekonomisk status som en son i den kultur Paulus verkade i. En 
tolkning som tar i beaktande sociala förhållanden bakom de begrepp Paulus använder skulle 
därför vara att både män och kvinnor har samma juridiska status som söner inför Gud, menar 
Carolyn Osiek som kommenterar Galaterbrevet i Women’s Bible Commentary (2014).117 Att 
Paulus räknar in också kvinnor i detta sonskap är ett ”surprisingly egalitarian statement” i ett 
samhälle där ingen skulle ha sett på mäns och kvinnors status som likvärdig på något plan.118 
Slavmetaforiken har stor betydelse för förståelsen av detta begrepp. Eftersom Paulus liknar 
sina åhörare vid söner som blir undervisade/övervakade/uppfostrade av slavar, så uppfattar 
jag att begreppet ”Guds söner” inte behöver förstås i kontrast till ”Guds döttrar” utan att de 
”Guds söner” som Paulus talar om snarare ställs i kontrast till de söner som en ”παιδαγωγὸς” 
undervisar och att en översättning till ”Guds barn” således inte gör avkall på den betydelse 
begreppet ifråga rymmer.  
 
I Gal 4:21-5:1 återfinns Paulus allegori om Abrahams två söner. Med slavinnan föddes en son 
enligt naturens ordning, med den fria kvinnan en löftets son (Gal 4:23). De två kvinnorna, 
Hagar och Sara, representerar två förbund. Analogin avslutas med slutsatsen (Gal 4:28-5:1): 
 

”Ni, bröder, är löftets barn, liksom Isak. Den gången förföljde han 
som var född efter naturens ordning den andre som var född på ett 
andligt sätt, och så är det också nu. Och skriften säger: ”Driv bort 
slavinnan och hennes son. Slavinnans son skall inte ärva tillsammans 
med den fria kvinnans son.” Alltså, bröder, är vi inte barn till en 
slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat 
oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen.” 

 
Att vara barn till slavinnan ger vika för att vara ”bröder” och ”löftets barn” (Gal 4:28). I 
Paulus retorik är slavmetaforen tätt bunden med andra metaforer hämtade ur den sociala 
                                                
113 I Svenska Bibelsällskapets provöversättning av Galaterbrevet i När tiden var inne: 
provöversättning av Lukasevangeliet 9-19 och Galaterbrevet (2015)föreslås den svenska 
översättningen ”uppfostrare”, eftersom den anses ligga närmare den grekiska ordalydelsen.  
114 Osiek 2014, 571.  
115 Osiek 2014, 571. 
116 Svenska Bibelsällskapets provöversättning av Galaterbrevet översätter här ”Guds söner” 
med ”Guds barn” med anledning av att använda ett inklusivt språk i översättningen.  
117 Osiek 2014, 572. 
118 Osiek 2014, 572.  
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sfären, såsom sonskap och havandeskap.119 Det illustreras inte minst i Galaterbrevet där 
slaveriet under de kosmiska makterna (Gal 4:3) och slaveri överhuvudtaget ger vika för att bli 
Guds söner (Gal 3:26) och ”ett i Jesus Kristus” (Gal 3:28).120 Solevågs slutsats (2015) är att 
metaforerna slaveri, äktenskap och havandeskap är tätt knutna till strukturen i den grekisk-
romerska familjen, och att Paulus därför låter dem sammanblandas i sin argumentation. I den 
sociala figuren ”pater familias” råder maktstrukturer där slavägaren råder över slaven, maken 
över makan och fadern över den väntande modern. Eftersom frälsningsmetaforerna är 
hämtade ur denna sociala kontext menar Solevåg att slavägaren, maken och fadern 
symboliserar den Gud som slaven eller kvinnan behöver underkasta sig, och i gengäld motta 
förtjänster som egentligen står ovan slaven eller kvinnans status.121 
 
Ur ett intersektionellt perspektiv är Gal 3:28 särskilt intressant att studera: 
 

”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. 
Alla är ni ett i Kristus Jesus.” 

 
I denna vers framkommer den kulturella komplexitet av kön, ålder, etnicitet och klass som de 
sociala hierarkierna i det grekisk-romerska samhället vilade på. En person kunde vara på 
botten av en hierarki, men på toppen av en annan. Samma person kunde byta status och 
position genom livet, särskilt med anledning av den otydliga distinktionen mellan slav och fri 
(som antingen gav anledning till fruktan eller hopp).122 
 
Även om det går att utläsa ett befriande budskap om jämlikhet i Kristus i Gal 3:28, går det 
inte att dra slutsatsen att Paulus menar att de sociala hierarkier som presenteras i Gal 3:28 
upphävs genom dopet. Den ecklesiala och eskatologiska jämlikheten i Kristus å ena sidan, 
utesluter inte sociala hierarkier å andra sidan (jmf t.ex. 1 Kor 7:20-21). Marianne Bjelland 
Katrtzow (2010) menar att Paulus snarare presenterar en ny andlig världsordning.  Bjelland 
Kartzow menar att nationalitet/etnicitet, kön och klass oftast ses som tre separata kategorier i 
Gal 3:28.123 Men ur ett intersektionellt perspektiv går det att hitta åtta hypotetiska 
kombinationer av dessa kategorier, vilka illustrerar komplexiteten i de sociala hierarkierna i 
det grekisk-romerska samhället.124 Den judiska och grekiska identiteten kunde dessutom vara 
integrerad i en och samma person, eftersom det fanns grekisktalande judar. Dessa kategorier 
kan dessutom förstås både i termer av etnicitet och religion.125 Det är heller inte självklart att 
slavarna räknades in i könskategorin. Såsom det tidigare i denna studie redogjorts för, 
betraktades inte kön och en position som slav som två beståndsdelar i en slavs identitet. 
                                                
119 Solevåg 2015, 159.  
120 Eller ”en enda person i Jesus Kristus”, Svenska Bibelsällskapet 2015, 64.  
121 Solevåg 2015, 159.  
122 Bjelland Kartzow 2010, 367.  
123 Bjelland Kartzow 2010, 376. 
124 Bjelland Kartzow listar 1. Judisk fri man, 2. Judisk fri kvinna, 3. Judisk förslavad man, 4. 
Judisk slavinna, 5. Grekisk fri man, 6. Grekisk fri kvinna, 7. Grekisk förslavad man och 8. 
Grekisk slavinna.  
125 Bjelland Kartzow 2010, 377.  
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Forskare kontrasterar ofta budskapet i Gal 3:28, som en autentisk paulinsk modell för att 
rasera sociala skillnader i hushållet, mot de hushållskoder som förekommer i andra, senare 
brev där senare kristustroende tog över samtida mönster av makt och dominans. Bjelland 
Kartzow menar däremot att hushållskoderna (t.ex. Kol 3:18-4:1) och Paulus budskap i Gal 
3:28 hör till vitt skilda genusdiskurser.126 Detta anser jag att är en viktig iakttagelse. Om man 
ställer dessa typer av texter emot varandra och låter dem tala på samma villkor riskeras 
komplexiteten i diskurser kring identitet och hierarki i det grekisk-romerska samhället att 
förringas.127  Huruvida den tidiga Jesusrörelsen raserade dessa hierarkier är en fråga som, 
enligt Osiek och MacDonald, är del av en mycket större fråga om huruvida kristen tro 
medförde en skillnad i de relationer som utgjorde dessa hierarkier.128 Kristen litteratur har en 
annan agenda gällande sociala hierarkier, menar Bjelland Kartzow, som skriver:  
 

”Rather, it seems as if early Christian literature employs hierarchies 
in creative and selective ways, variously renegotiating social 
structures known from broader society, copying such structures, or 
coming up with alternative ideas.”129 

 
 
Med Osiek och MacDonalds fråga i åtanke, om huruvida kristen tro medförde en skillnad i de 
relationer som dessa hierarkier vilade på, är det intressant att nu gå vidare till Filemonbrevet.  
Filemonbrevet är viktigt i studiet av Paulus slavdiskurs. Angående brevet finns det en 
exegetisk debatt gällande huruvida Paulus förespråkar frigivning av slavar eller inte.130 Breton 
menar att Paulus, som skriftlärd, förmodligen hade den mosaiska lagen i åtanke när han skrev 
Filemonbrevet. Där finns föreskrifter om frigivning av slavar (t.ex. 1 Mos 21:2 och 5 Mos 
15:12-18).131 Brevet innehåller inte någon uttrycklig slavmetaforik, men slaveriet är ett 
centralt tema i brevet och slavbegreppet behandlas i nära relation till andra metaforer som 
Paulus hämtar ur den sociala sfären.  
 
Brevet låter läsaren veta att brevets avsändare, Paulus och Timotheus, sitter fängslade (Filem 
1:1). I fängelset har Paulus träffat en man vid namn Onesimus, en slav ägd av Filemon som är 
brevets adressat. Onesimus har på något okänt sätt svikit sin mästares, Filemons, förtroende 
för honom. Paulus vädjar till Filemon att förlåta Onesimus och skickar honom till sin mästare 
med Paulus brev (Filem 1:10-12).  
 
När Filemon får träffa Onesimus igen är det inte längre bara som en slav, utan som en kär 
broder (Filem 1:15-16): 

                                                
126 Bjelland Kartzow 2010, 366.  
127 Bjelland Kartzow 2010, 367.  
128 Osiek och MacDonald 2006, 152 
129 Bjelland Kartzow 2010, 365.  
130 De Vos 2001, 89.  
131 Breton 2011, 137.  
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”Kanske fick du vara utan honom en tid just för att få honom tillbaka 
för alltid, inte längre som en slav utan som något mer än en slav: en 
kär broder (ἀδελφὸν ἀγαπητόν). Det är han i högsta grad för mig. 
Hur mycket mer skall han då inte vara det för dig, både som 
människa och som kristen (καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ.)” 

 
Timothy Brookins (2009) har undersökt attityder gentemot slaveri som uppenbarar sig i 
Paulus brev till Filemon och jämför dem med stoikern Senecas texter på samma tema. De 
utgör en bra grund för jämförelse eftersom de skriver ungefär samtidigt i en liknande kontext, 
men uppvisar olika attityder gentemot slaveri.132 Borde Filemons och Onesimus kristustro 
påverka deras relation till varandra? Borde troende skilja på sin status som kristna och sin 
status i samhället? Övervinner deras kristna status deras sociala status? Dessa frågor ställer 
Brookins i relation till sin diskussion om Paulus attityd till slaveri i brevet till Filemon.133 
Brookins påpekar att brevet till Filemon ingalunda är en avhandling över Paulus syn på 
slaveriet, men brevet avslöjar några av de tankar som Paulus har om förhållandet mellan slav 
och mästare i de troendes gemenskap. 134  Onesimus räknas, som vi ser ovan, in i den 
kristustroende gemenskapen ἐν κυρίῳ. I Filem 1:10-12 skriver Paulus: 
 

”Jag vädjar för Onesimus, mitt barn (ἐµοῦ τέκνου) som jag har fött 
i min fångenskap, honom som du inte hade någon nytta av förut men 
som nu är till nytta både för dig och för mig. När jag skickar tillbaka 
honom till dig är det som om det vore en del av mig själv.” 

 
I Filemonbrevet används slavtermen alltså som en teknisk term för en gammal identitet som 
påverkas av att tillhöra Kristus. Slaven är fortfarande slav, men i anslutning till andra 
metaforer som ”kär broder” (Filem 1:16) och ”mitt barn” (Filem 1:10) kan vi ana att slavens 
identitet är förändrad. Eftersom Paulus varken direkt fördömer slaveriet som sådant, eller 
uttalar sig om huruvida den förslavade identiteten ger vika för den kristna identiteten, är det 
viktigt att vara försiktig med att dra förhastade slutsatser om Paulus egen syn på slaveriet. 
Men trots det uttrycker Paulus ett visst förhållningssätt till slavar som helt och hållet kristna. 
Breton skriver:  
 

”He tries his best to soften a condition that, as miserable as it was, was no less 
transfigured by the preeminent dignity of the ”Sons of God/…/Christianity, de jure if 
not always de facto, instead of shattering the structures, could insinuate the generosity 
of Christ into human relations of mastery and servitude.”135  

 

                                                
132 Brookins 2019, 51. 
133 Brookins 2019, 51.  
134 Brookins 2019, 55. 
135 Breton 2011, 137.  
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Bretons citat belyser ett förhållningssätt till slavdiskursen i Paulus brev som jag tror att gör 
hans texter rättvisa. I Filemonbrevet bjuder Paulus in slaven till en ny, teologisk identitet i 
Kristus och tillskriver slaven metaforer för att tillhöra den kristustroende gemenskapenpå 
samma villkor som de fria. 
 
Som jag redogjort för i denna del av analysen, använder Paulus slavmetaforen för att 
beskrivaett tillstånd utan Kristus på flera olika sätt. Slavtermen används för att beskriva något 
som den kristustroende bör vända sig ifrån. Att vara bunden under synden och lagen beskrivs 
som ett slaveri, exempelvis i Rom 6 och Gal 3-5. Att bli fri i Kristus innebär att lämna 
slavoket (Gal 5:1) och överge den övervakare eller uppfostrare som lagen liknas vid (3:24). 
Att inte längre vara slav, i metaforisk bemärkelse, är alltså en slags vuxenblivande. När 
Onesimus benämns som slav (Filem 1:15), är det fråga om en teknisk term, men också då som 
en identitet som i viss grad ger vika för en ny identiet i en kristen gemenskap. Gällande Gal 
3:28 och Filemonbrevet har jag diskuterat huruvida sociala hierarkier ska förstås som raserade 
i Kristus eller inte. Jag drar slutsatsen att även om det går att utläsa befriande budskap om 
jämlikhet i Kristus, exempelvis i Gal 3:28, går det inte att dra slutsatsen att Paulus menar att 
dessa sociala hierarkier upphävs genom dopet. Min uppfattning är att Paulus förhållningssätt 
behöver förstås som att det i Kristus finns inga hierarkier människor emellan, men bland de 
kristustroende kan det fortfarande existera sociala skillnader. Den ecklesiala verkligheten 
lever sällan upp till sitt teologiska och eskatologiska ideal. Även om Paulus varken uppmanar 
slavarna till uppror eller krossar några strukturer på ett socialt eller politiskt plan ger Paulus 
ett nytt exempel för hur den enskilda relationen mellan ägare och slav kan se ut. 

3. Avslutning 
3.1 Sammanfattning och slutsatser   
 
I denna studie har jag analyserat slavmetaforiken i de autentiska paulusbreven utgående från 
historiekritiska och litteraturkritiska metoder. Utifrån ett intersektionellt perspektiv har jag 
genomgående beaktat slavens situation och med hjälp av metaforteori har jag närstuderat 
Paulus brev för att söka uppfylla syftet och svara på såväl den övergripande frågeställningen 
som de underfrågor som gett ramar för den genomförda analysdelen. Nedan kommer jag att 
besvara underfrågorna och den övergripande frågeställningen genom att presentera de 
slutsatser som analysen mynnat ut i.  
 

• Hur kan man kategorisera Paulus användning av slavmetaforik?  
 
Jag har funnit att Paulus använder slaveriet som metafor på olika sätt och genom att studera 
de autentiska paulusbreven har jag kommit fram till att det går att dela in slavmetaforerna i 
dessa brev under tre olika övergripande kategorier. Dessa kategorier är (1) Slaveriet som 
metafor för auktoritativt ledarskap i Kristus, (2) Slaveriet som soteriologisk metafor och (3) 
Slaveriet som metafor för ett tillstånd utan Kristus.  
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• Hur relaterar Paulus slavmetaforik till social verklighet?  

 
Paulus slavmetaforik är komplex och mångbottnad, precis som den verklighet som hans 
metaforer korresponderar med. Detta genererar flera inneboende betydelser i Paulus 
slavmetaforik som riskerar att gå förlorade för en modern läsare som saknar kunskap om den 
historiska situation som Paulus verkade i. Jag har försökt visa på denna komplexitet genom att 
anta det teoretiska perspektivet intersektionalitet i min studie, och således påvisat att olika 
förtryck samverkar inom slaveriets gränser och i slaveriets förhållande till det omgivande 
samhället. I min strävan efter att vara känslig inför slavdiskursens utmaningar, har jag även i 
bakgrunden till analysen tangerat en teoretisk diskussion om att det finns en risk att förenkla 
och förvanska slavens situation. Därför är det viktigt att den inte studeras enbart från 
utgångspunkten att slaven ytterst definieras i motsats till såväl den fria eliten i det grekisk-
romerska samhället som ens egen position som fri, modern forskare.  
 
(1) Slaveriet som metafor för auktoritativt ledarskap i Kristus. I studien har jag identifierat tre 
sätt på vilka Paulus använder slavmetaforen som ett uttryck för auktoritativt ledarskap. Paulus 
beskriver sitt uppdrag och apostlaskap som att han har gjort sig till ”allas slav” (1 Kor 9:19), 
Paulus använder slavtermen som avsändartitel (Rom 1:1, Gal 1:10, Fil 1:10) och Jesus 
beskrivs som någon som ”antog en tjänares gestalt” (Fil 2:7). Slavmetaforen var en känd 
grekisk-romersk modell för ledarskap, samt en titel som används om viktiga gestalter i Den 
hebreiska bibeln. Detta innebär att Paulus inte enbart tillskriver sig en identitet som ”Jesu 
Kristi slav” i bemärkelsen att han underkastar sig och ödmjukar sig inför Kristus. Titeln är 
snarare ett uttryck för att han åberopar stor auktoritet som Kristi apostel och sänker sig själv 
till en lägre social nivå för att kunna tjäna de människor han fått i uppdrag att leda. Jesus 
liknas vid en slav (Fil 2:7) på ett sätt som påminner om hur Paulus benämner sig själv som 
slav (1 Kor 9:19) – som en ledare som gör sig själv lik dem han tjänar för att således vara en 
god ledare som utstår stora lidelser.   
 
(2) Slaveriet som soteriologisk metafor. Slavtermen används metaforiskt också för att 
beskriva ett tillstånd i Kristus eller Gud som den kristustroende bör sträva efter. Slavtermen 
uttrycker lydnad och underkastelse under Gud och inte människor. Att vara slav under 
rättfärdigheten är också uttryck för en soteriologisk verklighet där man lämnat synden bakom 
sig (Rom 6:18). Paulus använder slavtermen både i teknisk och metaforik bemärkelse, och 
tillskriver såväl slaveriet som friheten teologisk innebörd Att slavtermen beskrivs för 
kristusidentifikation när Paulus skriver ”den frie har blivit kallad Kristi slav” (1 Kor 7:22) kan 
ha inneburit att slaven upplevde sig unikt identifierad med Kristus. Slavtermen beskriver 
dessutom en gammal identitet i ljuset av befriande budskap om att slavar är ”Herrens 
frigivna” (1 Kor 7:22). En slav befann sig i samma juridiska kategori som djur, och ansågs 
vara instrument som uppgick i sin ägares egendom och identitet. På samma sätt innebär ett 
slaveri i Kristus att man blir del av Kristi egen identitet. 
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(3) Slaveriet som metafor för ett tillstånd utan Kristus. Slavmetaforen används till stor del 
som en metafor för ett tillstånd utan Kristus, exempelvis i Rom 6 och Gal 3-5. Slavtermen 
används i dessa fall för att beskriva något som den kristustroende bör vända sig ifrån. 
Slavtermen används också tekniskt i Filemonbrevet i samband med att slaven Onesimus 
tillskrivs en ny identitet som kristen, vilket väcker frågor om hur hans position som förslavad 
påverkas av att vara kristustroende. Gällande Gal 3:28 och Filemonbrevet har jag diskuterat i 
vilken grad sociala hierarkier ska förstås som raserade i Kristi ekklesia. Med hjälp av att 
belysa feministiska och intersektionella inlägg i den exegetiska debatten om saken, har jag 
dragit slutsatsen att slavdiskursen i de autentiska paulusbreven inte ska förstås mot samma 
bakgrund som hustavlorna i exempelvis Kolosserbrevet. Paulus målar inte upp någon politisk 
agenda, utan ger snarare uttryck för ett eskatologiskt ideal och en ecklesial och eskatologisk 
hållning som den enskilde kristustroende kan strävar efter att efterlikna i sina relationer. 
Jämlikheten i Kristus (jmf exempelvis Gal 3:28), utesluter inte sociala hierarkier i praktiken 
(jmf exempelvis 1 Kor 7:20-21). 
 

• Hur belyser förståelsen av slavens situation användningen av slavmetaforik i de 
autentiska paulusbreven?  

 
Paulus skrev sina brev till församlingar i ett imperium där ungefär 20 procent av befolkningen 
beräknas ha varit slavar. Många slavar ingick också i de grupper av åhörare som först mottog 
Paulus brev, och som således var Paulus tilltänkta läsare. Paulus använder slavtermen både 
metaforiskt och tekniskt, och tilltalar således direkt de slavar som utgjorde en betydande 
grupp i församlingarna han skrev till. Genom att studera dessa slavtermer utifrån metaforteori 
har jag visat att en förståelse av slavens situation som en konkret, levd, kroppslig verklighet 
spelar roll för förståelsen av användningen av slavmetaforik i de autentiska paulusbreven.  
 
Paulus presenterar inte någon uttalad agenda gällande, eller tydlig hållning gentemot slaveriet 
som institution. Dock har jag funnit att Paulus användning av slavtermen kan ge ledtrådar om 
att Paulus syn på slavar som medlemmar i ”Kristi ekklesia” skilde sig från synen på slavar i 
det grekisk-romerska samhället i stort. Den ecklesiala och eskatologiska vision som Paulus 
föregriper i sina brev är en annan än den sociala verklighet som råder i det grekisk-romerska 
samhället och inom ramarna för den förtryckande institution som slaveriet på den tiden var.  
Brevet till Filemon är ett exempel på när Paulus talar om slaven Onesimus genom att tillskriva 
honom metaforer för att tillhöra den kristustroende gemenskapen. I 1 Kor 9:16-19 beskriver 
Paulus sitt apostlaskap och uppdrag i termer av slaveri och kroppsligt lönearbete och påvisar 
således en hållning inför sin egen modell för förslavat ledarskap som skiljer sig från den 
erkända titel han hämtar ur grekisk-romersk politik och retorik. Detta visar på att Paulus 
föregrep slavmetaforik på såväl konventionella som nydanande sätt.  

3.2 Reflektioner och utblick  

3.2.1 Översättningsproblematik  
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Att studera slavmetaforiken i Paulus brev väcker frågor gällande översättning av Bibeln. I 
Bibel 2000, som jag använt genomgående i arbetet med uppsatsen, översätts δουλος till 
”tjänare” ibland och andra gånger till ”slav”. Detta är något som jag funnit att har stora 
konsekvenser för vilken teologisk innebörd slavmetaforiken tillskrivs och huruvida de slavar 
som utgjorde en stor och betydande del av de tidiga kristna församlingarna osynliggörs eller 
inte. Eftersom Paulus också använder orden διακονος och υπηερετας om sig själv som tjänare 
(t.ex. 2 Kor 6:4, 1 Kor 3:5 och 1 Kor 4:1) vore en översättning möjligen förtjänt av att 
uppmärksamma de gånger Paulus väljer δουλος genom att översätta med just ”slav”. Detta 
kunde hålla nyanserna i den grekiska texten någorlunda levande.  
 
När Paulus beskriver sitt apostlaskap som ett slaveri under Kristus i brevinledningarna till 
Romarbrevet, Filipperbrevet och Galaterbrevet används det svenska ordet ”tjänare”. Det 
samma gäller Fil 2:7 där Jesus liknas vid en slav. När Paulus däremot beskriver sig själv som 
slav i förhållande till andra människor i 1 Kor 9:19 väljs ordet ”slav”. Det är inte felaktigt att 
översätta δουλος till ”tjänare”, det är en betydelse som ordet rymmer, men ordet ”slav” ger 
onekligen mer konkreta konnotationer, och antagligen är det på grund av att dessa uppfattas 
som negativa som ordet ibland undviks i Bibel 2000. När slaveriet används som ett tillstånd 
utan Kristus eller som en soteriologisk metafor används det svenska ordet ”slav” i Bibel 2000. 
Detta innebär en konsekvens exempelvis i Galaterbrevet där Paulus beskrivs som ”Kristi 
tjänare” i brevinledningen för att sedan diskutera galaternas förhållande till lagen som ett 
slaveri. Risken finns att lagen ges onödigt negativa konnotationer, när Paulus de facto också 
beskriver sin tillhörighet till Kristus som ett slaveri.   

3.2.2 Ideologikritiska perspektiv i bibelvetenskaplig forskning  
 
Under arbetet med uppsatsen har jag ägnat mycket tanke åt ideologikritik, detta eftersom jag 
arbetat utifrån ett ideologiskt färgat perspektiv, intersektionalitet, och integrerat vissa 
queerteoretiska antaganden i diskussionen om slavens situation. Det har lett mig till att 
reflektera över vår tids bibelvetenskapliga paradigm, som präglas av en strävan efter 
värdeneutralitet och objektivitet å ena sidan, samtidigt som ideologikritiska läsningar blir allt 
vanligare å andra sidan. Det finns en ouppklarad överenskommelse angående var man drar 
gränsen mellan icke-ideologiska studier och ideologikritiska studier.  
 
Jag tror att den bibelvetenskapliga utbildningen skulle gynnas av en ökad diskussion, där 
studenter aktivt deltar, om vilka värden den nutida, neutrala och objektiva diskursen vilar på. 
Alla framtida forskare kommer att göra antaganden i sin läsning utgående från den skola de 
socialiserats in i. Varje gång man ställer frågor angående en bibeltext eller väljer retoriska 
strategier för att prata om den, så gör man det utgående från ideologiska ställningstaganden, 
skriver Elisabeth Schüssler Fiorenza i Democratizing Biblical Studies (2009).136 All form av 
”värdeneutral” bibelforskning är de facto ideologisk, att ideologikritiska perspektiv anses vara 
just ideologiska är ett ideologiskt ställningstagande i sig.137 

                                                
136 Schüssler Fiorenza 2009, 31.  
137 Schüssler Fiorenza 2009, 45.  
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