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Abstract  

In Christian contexts, the meal is usually connected to the sacrament of the Eucharist. In this 

essay, the aim is to explore the everyday meal in which people gather, both at home and in 

church settings. What are the theological meanings of a meal, and what are people 

experiencing around the table? The essay poses the question Which theological meanings are 

expressed concerning the meal in Christian contexts? 

To answer this question, the essay has two theoretical frameworks, which are “body theology” 

and “lived religion”. The method used in the essay is a two-part analysis. The first part is a 

content analysis, with focus on the writers’ emotions and experiences. The second part is a 

dialogue with Norman Wirzba. The material contains primary and secondary material, which 

are books by Kendall Vanderslice, Lina Mattebo (red.), and Norman Wirzba.   

This essay concludes that the meal in Christian contexts has many different, mostly positive, 

meanings. The most prominent meanings of the meal are community and relationship 

building, identity, spiritual exercise, and a strong sense of the significance of the body. Many 

of the authors express a feeling of connection to God in the meal, even in the everyday 

situation. The concept of “exile” is also explored. For future research it would be interesting 

to aim focus towards meals in non-Western countries, and to investigate the effects of gender 

and what power dynamics that meals may have. 
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1. Inledning  
 

”Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: ’Finns det något att 

äta här?’ De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt“ (Bibel 2000, Luk 

24:41–43). 

Det är torsdagskväll i en mindre ort på östkusten i USA, och i en av de lokala kyrkornas källare 

är det tänt och människor samlas. De som samlas är där för den så kallade ”middagskyrkan”, 

en nystartad metodistisk församling som träffas på torsdagar och äter middag tillsammans. Jag 

arbetar som aupair på orten vid den här tiden, och hittar på något vis till församlingen. 

Församlingen är en blandad grupp människor, unga och gamla och från olika socioekonomiska 

grupper. Det alla har gemensamt är att de är där för att dela gemenskap och mat, dela bröd och 

vin med varandra. Upplägget förenar måltiden med gudstjänsten, och det finns en familjär 

känsla som många längtar till. Detta påbörjade mitt intresse för matens, och specifikt måltidens, 

betydelse för människor i och utanför den kyrkliga kontexten.  

Ett växande koncept är det så kallade ”Messy Church”, som ursprungligen är utvecklat i den 

Anglikanska kyrkan i Storbritannien men som spridit sig till olika länder, bland annat Sverige. 

Efter en snabb sökning på internet framgår det att konceptet finns i många olika svenska städer. 

Upplägget är oftast en middagsträff, med kreativa inslag och andakt som avslutning (Svenska 

kyrkan i Lindberga, hämtat 4/5 2020). Det intresse som verkar finnas för en annan typ av 

gudstjänstgemenskap, och det speciella med en måltidsgemenskap, gör en undersökning av 

måltidens betydelse relevant.  

Hur används måltiden som medel, och hur används den i kyrkan och i vardagen? På vilket sätt 

relaterar nattvardens symbolik till annan slags måltidsgemenskap? På vilka sätt skapas och 

stärks gemenskap genom att äta vid samma bord? 

1.1 Syftes- och frågeformulering 

 
Syftet med uppsatsen är att utforska vilka teologiska betydelser i måltiden som uttrycks av 

människor i kristna sammanhang. Vad har måltiden för symbolisk betydelse för människor, 

utifrån ett teologiskt perspektiv? Hur kan måltiden påverka vår syn på våra kroppar, och hur 

fungerar måltiden i kristen vardagspraktik? Uppsatsen utröner olika aspekter av måltiden. För 

att kunna svara på huvudfrågeställningen använder jag mig av fem analysfrågor, som 

återkommer i metoddelen. 
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Uppsatsens huvudfrågeställning är:  Vilka teologiska betydelser uttrycks i måltiden i kristna 

sammanhang? 

1.2 Ämne och motivering av ämne  

 

Vad tänker man på när man hör ordet ”måltid”? I kristna sammanhang går tankarna förmodligen 

bland annat till nattvarden. I andra traditioner kan måltiden ha en annan innebörd. Med ”måltid” 

menas dock inte specifikt nattvarden i denna uppsats, utan den situation där fler än en person 

äter något tillsammans. Den utgör en gemenskapssituation, både utanför och innanför 

gudstjänstrummets ramar. Däremot görs eventuella referenser och jämförelser i förhållande till 

nattvarden, då den har en central roll i den kristna tron. 

En uppgift för kyrkan är att visa på gemenskap och ge möjlighet för människor att mötas. I 

Lukasevangeliet kan man läsa om hur Jesus använder måltiden som en arena för att möta 

människor, ofta ”fel” slags människor, exempelvis i Luk 5:30–31: ” [---] ’Hur kan ni äta och 

dricka tillsammans med tullindrivare och syndare?’ Jesus svarade: ’Det är inte de friska som 

behöver läkare, utan de sjuka.’” (Bibel 2000).  Barbara Rossing, professor i Nya testamentet på 

Lutheran School of Theology i Chicago, har skrivit artikeln ”Why Luke s Gospel? Daily Bread 

and "Recognition" of Christ in Food-Sharing” (2010), där hon gör en analys av Lukasevangeliet 

utifrån ett matperspektiv. Hon menar att det finns över tio matsituationer i Lukas, samt att Jesus 

ofta bryter mot normerna gällande mat och måltider. Rossing menar att författaren till 

evangeliet vill att läsarna ska förstå att Kristus finns närvarande varje gång vi delar bröd och 

mat med varandra (s. 226ff).  

Utöver detta finns en känd symbolik inom kyrkan, i nattvarden, att människor är ”del av ett och 

samma bröd”, samt att vi är olika lemmar av samma kropp (exempelvis i Romarbrevet 12). 

Brödet och kroppen syftar till Jesus Kristus. Nattvarden är den kristna trons centrum, och av de 

bibliska berättelserna är ”den sista måltiden” en av de mest kända. Den är en av grunderna till 

varför kyrkan firar nattvard – för att minnas. Inkarnationen är djupt sammankopplad med 

nattvarden, och innebär kort Guds mänskligblivande genom Jesus Kristus. 

Denna uppsats undersöker måltidens möjliga betydelser i kristna sammanhang. Vilka 

förhållningssätt finns till måltiden? Vilka symboler och ord används för att beskriva måltiden? 

Hur bildas gemenskap runt måltiden? Det är av intresse för mig, och för andra, både inom och 

utanför kyrkan, att reflektera över matens och måltidens betydelse för människor. Det är något 

som starkt kan kopplas till den pågående klimatdiskussionen, eftersom matindustrin utgör en 
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stor del av vad vi kan påverka när det gäller utsläpp. Det uppsatsen fokuserar på är dock inte 

specifikt produktionen eller konsumtionen av mat, utan de teologiska betydelserna av måltiden 

utifrån ett kristet perspektiv. Uppsatsen utgår från teorierna kroppsteologi och levd religion och 

avser att utforska hur dessa relaterar till måltiden i kristna sammanhang utifrån valda 

analysfrågor.  

1.3 Teori  

 

Teorierna som används i uppsatsen är kroppsteologi och levd religion. Uppsatsen behandlar 

måltiden som en teologisk symbolbärare i kristna sammanhang. Kroppen är en stark symbol 

inom den kristna tron, i och med tanken om inkarnationen och nattvarden. Detta gör en teori 

med fokus på kroppar intressant. Man kan undra hur måltiden kan forma vår syn på kroppen, 

och vice versa. Levd religion är också av intresse då teorin kan hjälpa oss att förstå hur måltiden 

faktiskt genomförs och används i människors vardag och liv, samt att den också har ett fokus 

på materialitet och kroppslighet, som är tydliga delar av måltiden i och med maten som tillagas 

och äts.   

Den första teorin som används i uppsatsen är kroppsteologi. De forskare som får representera 

kroppsteologin är Lisa Isherwood och Elizabeth Stuart och deras bok Introducing Body 

Theology (1998). Boken är en del i en serie som behandlar olika feministiska teologier. 

Kroppsteologi är en relativt ny disciplin (s. 8). En utgångspunkt i deras kroppsteologi är att de 

utgår från kvinnokroppen som norm. De benämner sig själva som ”kristna feminist-befrielse-

teologer”, och har tre gemensamma kärnpunkter. Dessa är: 1. Att inkarnationen är en central 

del, och är närvarande i och mellan människor och natur, 2. Att synd och försoning levs ut i 

människors liv idag, inte bara som metafysisk verklighet, samt 3. Att kvinnors erfarenheter är 

centrala (s. 9f).  

Isherwood och Stuart menar att den kristna tron alltid har varit en kroppslig teologi, eftersom 

den är grundad i skapelsen, inkarnationen, uppståndelsen och sakramenten (s. 10). Dessutom är 

kroppen central i Paulus teologi, menar de (s. 11). Kristendomens sätt att möta sin gud är genom 

nattvarden, vilken representerar Kristus kropp och blod. De skriver: ”This is a very earthy, 

fleshy, physical way to connect with one’s God and should set the pattern for a positive 

approach to the body” (s. 16). Dessvärre, menar de, har den kristna traditionen varit negativt 

inställd till kroppen och speciellt den kvinnliga kroppen, i och med det starka inflytandet av 

dualismen (s. 15f). Kvinnan har setts som ”den andra”, menar Isherwood och Stuart, och hennes 
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kropp har setts som sämre än mannens. Målet med kroppsteologi är att jobba ”genom” kroppen, 

snarare än ”om” kroppen (s. 22). Inkarnationen, menar de, är en befriande kraft, som användes 

som försoningsmedlet för människan (s. 32). Det uppsatsen tar fasta på är att se hur kroppen 

ger möjlighet till teologisk kunskap och att se kroppen som något positivt. Dessutom vill jag 

analysera hur de olika författarna skulle kunna tolkas i ljuset av punkt 2, som handlar om 

försoning mellan människor. Analysfrågor 4 och 5 kopplas till kroppsteologin, och ämnar 

undersöka hur författarna förhåller sig till kroppen. 

Den teori som utgör uppsatsens andra perspektiv är levd religion. Den utgår från två olika 

böcker. Den första är Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life, av Meredith 

McGuire (2008). McGuire skriver att bokens fokus är: ” [---] how religion and spirituality are 

practiced, experienced, and expressed by ordinary people (rather than official spokespersons) 

in the context of their everyday lives” (s. 12). McGuire skriver även om materialitetens 

andlighet, och kopplar detta i ett stycke till mat och ätande. Enligt McGuire har matens religiösa 

betydelse i vardagen minskat sedan reformationen, och att fastan snarare har blivit centrum för 

andlig mathållning. Hon menar dock att maten, tillagningen och ätandet av den, kan utgöra 

betydande andliga övningar. Dessutom belyser det många kvinnors erfarenhet med andlighet, 

enligt McGuire (s. 105f).  

Den andra boken som utgår från perspektivet levd religion är antologin Levd religion: det heliga 

i vardagen (2018), som Katarina Plank och Daniel Enstedt har redigerat. Boken utgörs av flera 

studier av olika religiösa praktiker, och är inspirerad av bland annat McGuires forskning. Levd 

religion har enligt författarna utgångspunkten att religion och religiösa människor inte alltid ser 

ut som den representeras i bland annat deras heliga skrifter eller genom religionens organisation 

(s. 11). Forskning inom denna disciplin utgörs ofta av studier om hur människor lever i 

praktiken, och hur ”heliggörande” i vardagen kan se ut (s. 13).  

Enligt författarna finns det sju teman inom levd religion som går att urskilja, nämligen: ”(1) 

materialitet, (2) kroppslighet, (3) religiös praktik, (4) relationer, (5) makt, (6) spatialitet och (7) 

berättelser” (s. 14). I denna uppsats är aspekten ”materialitet”, ”kroppslighet” och ”religiös 

praktik” mest relevanta. Forskning som använder ”materialitet” som utgångspunkt studerar 

”interaktionen med och utformningen av objekt, kroppar [---] och mat” (ibid). Perspektivet 

utforskar vilken betydelse det materiella har för människors religiösa upplevelser. 

”Kroppslighet” beskriver Plank och Enstedt som förbunden med materialitet, men tar även in 

aspekten med social tillhörighet och identitet, och ser kroppen som en symbol i sig. 
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Kroppslighet tar även hänsyn till hur kroppar formas av sin miljö, och vilka värderingar som 

följer (ibid). ”Religiös praktik” innefattar riter, både religiösa inom den enskilda tron, men även 

i vardagen. Detta perspektiv kan ta in både individen och gruppen, och kan belysa hur 

människor faktiskt tror och lever (s. 15). Det som uppsatsen tar fasta på hos levd religion är hur 

religion tar sig uttryck i vardagen, både hemma och i kyrklig kontext, och därmed hur 

människor uttrycker sin upplevelse av måltiden som fenomen. Analysfrågor 1–3 kopplas mest 

till denna teori, och undersöker hur författarna ser på måltidens symbolik, matens betydelse, 

och hur måltiden får plats i vardagen.  

De två teorierna kroppsteologi och levd religion kompletterar varandra väl, och tar samtidigt 

fasta på olika aspekter. Isherwood och Stuart representerar en kroppsteologi, och har nattvarden 

och kroppen som centrala delar i sin teori. McGuire, Plank och Enstedt representerar teorin levd 

religion, som snarare utgår från människors faktiska religiösa uttryck i vardagen. De utgår inte 

från något specifikt religiöst ramverk, och poängterar hur människor ofta inte lever som de lär. 

Teorierna ger uppsatsens analys ett bollplank, och är de perspektiv som analysfrågorna har som 

sin grund. Dessa presenteras i metoddelen. 

1.4 Metod 

 
Metoden i denna uppsats består av en tvådelad analys. Den första delen är en innehållsanalys 

med fokus på att analysera ”vilka känslor och upplevelser texten ger uttryck åt” (Grenholm, s.  

214). Innehållsanalysen behandlar primärmaterialet, som inte uttryckligen vill driva en 

filosofisk teori om måltidens betydelse för kristna eller för kyrkan, vilket gör en ren idéanalys 

omöjlig. Primärmaterialet består snarare av så kallad uppbyggelselitteratur som är skriven för 

att inspirera läsarna. Därmed är en innehållsanalys av denna typ lämplig. Det är inte författarens 

bakgrund eller kontext som analyseras, utan det texterna uttrycker. Analysen och dess frågor 

kopplas till de teorier som uppsatsen har, nämligen kroppsteologi och levd religion. Vad dessa 

innebär utreds i teoriavsnittet.  

Värt att notera är att texterna inte alltid uttrycker exakta svar på analysfrågorna, utan behöver 

tolkas utifrån vad som skrivs. Exempelvis är ”känslorna och upplevelserna” såklart något 

subjektivt, något som författaren själv uttrycker. Min tolkning utgår från analysfrågor, som 

ämnar hjälpa till att systematisera tolkningen. Efter analysens första del förs en diskussion om 

dess slutsatser.  
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Innehållsanalysen utgår från följande fem frågor: 

1. Hur förhåller sig författaren/-na till måltiden som symbolbärare?  

2. På vilka sätt uttrycks måltiden som en religiös del i vardagen? 

3. Vilken betydelse ger författaren/-na maten i måltiden?  

4. Hur förhåller sig författaren/-na till nattvarden som symbolbärare? 

5. På vilka sätt förhåller sig författaren/-na till kroppen som symbolbärare? 

Den andra delen av analysen utgör en fördjupning och jämförelse genom en dialog med Norman 

Wirzba och hans bok Food and Faith – A Theology of Eating (2011). Boken utgör både tidigare 

forskning och sekundärmaterial. Detta för att Wirzba är av stor relevans i den teologiska 

diskussionen om mat och måltider. Mer om Wirzbas huvudpoänger presenteras i 

forskningsöversikten. Analysens andra steg är alltså att samtala med Wirzba utifrån slutsatserna 

som dras i analysens första del.  

Metoden är i första hand inte ute efter en jämförelse mellan de två böckerna som kategoriseras 

som primärmaterial, utan syftar till att se vad böckerna uttrycker utifrån valda teorier och metod. 

Däremot finns eventuellt möjlighet till jämförelse mellan amerikansk och svensk kontext 

utifrån de slutsatser som dras, samt en vidare jämförelse och fördjupning med Wirzba. Till sist 

kan nämnas att jag använder mig av citat i analysen för att stödja mina tolkningar, och visa hur 

författarna faktiskt uttrycker sig. 

1.5 Avgränsningar  
 

En första avgränsning som är relevant är begreppet ”kristen kontext/sammanhang” och 

”kristna”. Jag väljer att inte utgå från en specifik kristen inriktning, såsom katolicismen eller 

luthersk kristendom. Bland annat beror det på att böckerna som används som primärmaterial 

representerar flera olika kristna inriktningar, exempelvis lutheraner, metodister och 

Equmeniakyrkan i Sverige. De olika middagskyrkorna som Kendall Vanderslice undersöker 

har olika kyrkliga hem. Dessutom undersöks böcker från två olika länder, USA och Sverige, 

vilket gör det svårt att hitta en specifik kristen inriktning att undersöka.  Därför utgår jag från 

vad jag kallar ”allmän” kristendom, med utgångspunkt i att man tror på en treenig gud i form 

av Gud, Jesus Kristus, som uppstod efter att han korsfästes, och den heliga Anden.   
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En andra avgränsning jag vill göra är angående användningen av begreppet ”nattvard” i 

undersökningens analysfrågor. Med ”nattvard” menas den ritual som finns i kyrkliga kontexter, 

som beskrivs som ett sakrament. Vad som räknas som ett sakrament är olika inom olika 

inriktningar, men nattvarden räknas nästintill alltid som ett sakrament. Ett sakrament är något 

som är instiftat av Jesus; att han har uttryckt att hans följare bör göra något i hans minne. Jag 

vill belysa att jag inte har nattvarden som teori eller perspektiv, mer än att nattvarden kan 

kopplas till kroppsteologin, i och med symboliken ”kropp och blod” och inkarnationen. Syftet 

är alltså inte att noggrant undersöka en nattvardsteologi, utan att se vilka förhållningssätt till 

nattvarden som uttrycks i texterna. 

Sist kan nämnas att materialet är begränsat till två böcker som primärmaterial, samt Norman 

Wirzbas bok som sekundärmaterial. Primärmaterialet representerar endast ett exempel från 

Sverige, och ett från USA, och är därmed inte fullständigt representativt för alla möjliga olika 

syner på måltidens betydelser i kristna sammanhang.  

1.6 Material 
 

Det material som används i uppsatsen är av olika sorter. I analysens första del används material 

som kan benämnas uppbyggelselitteratur, eller personliga berättelser. De är skrivna i syfte att 

inspirera människor i tro, och är skrivna i en kristen kontext. Det innebär att böckerna har ett 

så kallat ”inifrånperspektiv”, och att de är konfessionella. Båda behandlar ämnet måltid på 

något olika vis. I analysens andra del, som är en fördjupning genom en dialog med författaren 

Norman Wirzba, används en bok som är mer akademiskt upplagd. Det är dock fortfarande 

tydligt att han själv är troende, och skriver utifrån en sådant perspektiv. Wirzbas bok är ett verk 

som försöker konstruera ett teologiskt ramverk för att äta, och kring måltiden.  

1.6.1 Primärmaterial 

 

Den första författaren är amerikanska Kendall Vanderslice som reflekterar över måltidens 

betydelse i kyrklig kontext. Vanderslice är en amerikansk författare med utbildning i både 

gastronomi och teologi. Hennes master i teologi har hon från Duke Divinity School i North 

Carolina, USA. Vanderslice skriver i sin bok We Will Feast – Rethinking Dinner, Worship, and 

the Community of God (2019) ur sin erfarenhet med så kallade ”middagskyrkor”, och gör 

reflektioner över måltiden utifrån 12 olika teman, såsom ”vila”, ”uppståndelse” och 

”ensamhet”. I analysen väljer jag att benämna boken We Will Feast.  
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Den andra boken, Gode Gud välsigna maten, amen: en bok om bordsbön (2018), är redigerad 

av Lina Mattebo. Det är en antologi av olika kyrkliga ledare eller lekmän, som funderar över 

måltidens innebörd ur bönens och tacksamhetens perspektiv. Den innehåller olika bordsböner 

och är skriven mestadels utifrån en svensk kontext, med blandade konfessioner representerade. 

Den innehåller även fördjupande texter som reflekterar över måltidens och tacksamhetens 

betydelse. Det är dessa texter som används för analysen. En av texterna är skriven av Norman 

Wirzba (översatt till svenska), men jag väljer att inte använda mig av den eftersom andra delen 

av analysen tar in Wirzbas perspektiv på ett djupare plan. I analysen väljer jag att benämna 

boken Gode Gud välsigna maten, amen.  

Anledningen till att jag har valt just dessa två böcker är för att de representerar olika perspektiv, 

ett amerikanskt och ett svenskt. Dessutom anser jag att det är relevant för undersökningen att 

använda material som är skrivet från ett mer personligt perspektiv, snarare än ett akademiskt. 

Jag tror att det finns en chans till fördjupad förståelse för hur ”vardagliga kristna” ser på 

måltiden med denna typ av text. Båda böckerna är dessutom skrivna inom de senaste två åren, 

vilket gör de aktuella. Det är lite skillnad på vilken slags måltid de fokuserar på, Vanderslice 

skriver om måltid i en kyrklig kontext, uttryckligen ”gudstjänstmåltider”, medan Mattebo (red.) 

har reflektioner över vardagsmåltiden och särskilt bönen som hör till. Detta tror jag dock kan 

bidra till intressanta reflektioner, och ger en bild av måltiden från olika perspektiv. Även om 

Vanderslice skriver om kyrkors måltidsverksamhet, är det intressant för uppsatsen att se hur 

hennes reflektioner kring måltidens teologiska betydelser ser ut.  

1.6.2 Sekundärmaterial 
 

Norman Wirzba är professor i teologi, ekologi och ”lantliv” (eng.: ”rural life”) vid Duke 

Divinity School, USA. Han har skrivit flera verk om mat och teologi, en av dessa är Food and 

Faith – A Theology of Eating (2011). Detta är ett konstruktivt teologiskt arbete, som försöker 

fastställa ett teologiskt ramverk för mat och ätande, och används som referens i både 

Vanderslice och Mattebos (red.) böcker. Detta tyder på att Wirzba har en viktig roll i den 

teologiska forskningen om mat och måltider i kristen kontext. Hans bok fungerar som min 

samtalspartner i analysens andra del, nämligen ”Dialog med Wirzba”, för att dra vidare 

slutsatser och göra jämförelser med mina egna betraktelser. Hela boken kommer inte att kunna 

användas, utan de delar som jag bedömer relaterar till uppsatsens frågeställning och slutsatser.  
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2. Forskningsöversikt 
 

Nedan följer en översikt över en del av den tidigare forskning som gjorts på mat och måltider i 

kristna sammanhang. Urvalet är gjort utifrån vad som anses mest relevant och de forskare som 

visat sig viktiga inom den teologiska forskningen om mat eller måltider. En påtaglig trend som 

jag upptäcker är att den mesta forskningen är gjord i USA eller Storbritannien. Den forskning 

som jag tittat efter har varit sådan som har en teologisk inriktning, för att det ska vara så relevant 

för uppsatsen som möjligt. Ett annat tydligt spår är forskning om nattvardens teologi, vilket är 

förväntat i och med att begreppet ”måltid” ofta används i sammanhang där nattvarden 

diskuteras. Slutligen kan det konstateras att de flesta av forskarna som är relevanta för uppsatsen 

är män, vilket tyder på något som tyvärr inte går att utforska i denna studie, men skulle vara 

intressant att undersöka vidare.  

Först ut är Gary W. Fick, professor vid Cornell University, USA, som har skrivit boken Food, 

Farming, and Faith (2008). Ficks fokus är odling och agrikultur i relation till Bibeln och kristen 

tro. Han gör en tvärvetenskaplig redogörelse för matens produktion och hur vi kan äta mer 

medvetet, och hur detta kan leda till större hållbarhet för miljön (xvf). Ficks forskning är inte 

central för uppsatsens syfte, först och främst eftersom jag inte undersöker odlingsaspekten i 

måltiden. Det är såklart en väsentlig del som kan undersökas, men med tanke på utrymmet 

fokuserar jag på själva måltidssituationen. En annan skillnad är att Fick skriver en del om Bibeln 

och tolkningar därav, vilket inte är uppsatsens fokus, eftersom det inte skulle finnas utrymme 

att göra ett bibelstudium utöver textanalysen av materialet.  

Andrew Francis, Storbritannien, har doktorerat vid Princeton Theological Seminary, och skrivit 

What in God´s Name are You Eating? : How Can Christians Live and Eat Responsibly in 

Today’s Global Village? (2015). Francis ställer frågan: hur och varför bör vi som kristna äta 

ansvarsfullt i världen, som består av begränsade resurser? Boken tar upp flera problemområden 

som man som kristen behöver ta ställning till, såsom vattenåtgång, fair trade, köttätande och 

GMO. Francis utgår från ett perspektiv av kristet lärjungaskap i relation till vad vi äter, och 

kopplar detta till den kultur som Jesus levde i – den hebreiska traditionen. Han skriver: “The 

very nature of Christian discipleship is rooted in the Hebrew and Middle Eastern traditions, 

which regard that companion nature of breadsharing as central in the pursuance of faith” (s. 

36). Francis forskning fokuserar på vad det är kristna bör äta och varför, medan uppsatsen 

snarare analyserar vilka teologiska betydelser som kan finnas i måltiden, vilket gör att hans 

forskning inte är central om än intressant.  
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Ken Albala, historieprofessor vid University of the Pacific, USA, och Trudy Eden, 

historieprofessor vid University of Northern Iowa, USA, har tillsammans redigerat och skrivit 

Food and Faith in Christian Culture (2011). Boken består av flera kapitel, skrivna av olika 

författare. De behandlar olika kristna kulturer och matens betydelse i dessa. I inledningen 

skrivs:  “Altogether these chapters open up for examination the topic of food and Christianity 

and show how Christians used food and its associative practices to shape, strengthen, and spread 

their faith” (s. 5). Det är alltså en historisk överblick från olika kontexter. Exempelvis tas 

reformationen upp, liksom ortodoxa kristnas fastevanor. Boken utgår från fyra teman: 

sakramentet, kroppslig hälsa, fasta och gemenskap (s. 5). Uppsatsen ställer också frågan hur 

måltiden i vardaglig praxis kan kopplas till den kristna nattvarden, men har inget historiskt 

perspektiv i analysen. Dessutom behandlar inte analysen traditioner som fastan eller vilka 

kroppsliga för- eller nackdelar vissa dieter har, även om den förhåller sig till en kroppsteologisk 

teori.  

Sist ut i denna forskningsöversikt är Norman Wirzba, professor i teologi, ekologi och ”lantliv” 

(eng.: ”rural life”) vid Duke Divinity School, USA. Han har skrivit flera verk om mat och 

teologi, en av dessa är Food and Faith – A Theology of Eating (2011). Han skriver:  

To grow food and eat in a way that is mindful of God is to collaborate with God’s own primordial 

sharing of life in the sharing of food with each other. It is to participate in forms of life and 

frameworks of meaning that have their root and orientation in God’s caring ways with creation 

(xiii).  

Hans bok är en skiss på ett teologiskt ramverk för ätande, ur ett ”trinitariskt” (efter treenigheten) 

perspektiv, och utvärderar både konsumtion och produktion av mat i dagens samhälle. Wirzba 

har en bred kunskap inom olika ämnen, och kombinerar dessa i sin forskning. Han poängterar 

själv att hans bok är en bild av ätandets teologi, inte den enda, och att det är ett konstruktivt 

förslag  (xiv-xv).  Han menar att ätande behöver bli mer kontextualiserat, och att det kan bli en 

”andlig övning” (xvi). Wirzba tar även upp ämnen som agrikulturella problem, ojämlikheter på 

marknaden, ätstörningar, självuppoffrande, bordsbön och eukaristin (nattvarden) (xvii). En av 

hans utgångspunkter är att ätande är en god del av Guds skapelse (s. 1).  

Wirzba skriver: ”To know food with depth we need to know what is there, how it came to be 

there, what it is for, and why it matters that we have it in particular sorts of ways” (s. 4, kursivt 

i originaltext). Han menar att vi alla har olika syn på vad världen är och vilken mening livet 

har, och detta påverkar vår syn på mat och naturen som ger oss den. Wirzba intar en teologisk 
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skapelsesyn på världen, vilket innebär att mat ses som en gåva från Gud, vilket allt utgår från 

(s. 7). Hans trinitariska perspektiv innebär att skapelsen alltid är i ”rörelse” mellan de tre 

personerna (Gud, Jesus och den heliga Anden); att Gud skapar, upprätthåller och försonar 

världen, och menar att målet med våra liv är att leva i gemenskap (s. 8f).  

Den forskning som Wirzba genomfört är den jag har mest nytta av, och som är mest relevant 

för min uppsats, därav hans plats även i analysen. Det som liknar min uppsats är hans fokus på 

eukaristin, eftersom jag intar en kroppsteologisk teori. Dessutom finns bordsbön med som ett 

perspektiv i hans uppställning, vilket kopplar till levd religion och boken av Mattebo (red.). 

Han tar upp många aspekter av ätandet, och har ett brett verk som går att föra diskussion med 

utifrån den frågeställning jag ställer upp. Wirzbas forskning finns dessutom med på olika sätt i 

uppsatsens primärmaterial, genom referenser eller utdrag. För att särskilja min egen analys från 

hans slutsatser, och påpeka där de eventuellt sammanfaller, analyserar jag först 

primärmaterialet utifrån analysfrågorna, och sedan förs dialog med Wirzba.  

Det de olika forskarna har gemensamt är att deras forskning är relativt ny. Det går också att se 

en geografisk likhet, i och med att i princip alla är amerikanska forskare, med undantag från 

Storbritannien. Detta gör det spännande och aktuellt att från ett svenskt perspektiv undersöka 

måltidens teologiska betydelse, och med de specifika teorierna som används, nämligen 

kroppsteologi och levd religion. Dessutom har de alla ett teologiskt perspektiv på sin forskning, 

vilket jag anser relevant då uppsatsen har ett sådant perspektiv.  

Det som skiljer sig mellan forskarna är bland annat ämnesingång och perspektiv. Wirzba gör 

en skiss på ett teologiskt ramverk kring mat och ätande, medan exempelvis Albala och Edens 

bok representerar många olika kristna kontexters mattraditioner och kulturer. Detta visar på 

måltidens många aspekter i våra liv. 

3. Huvuddel  
 

Huvuddelen av uppsatsen består av två större delar, nämligen analysens första och andra del. 

Den första delen av analysen är en innehållsanalys av primärmaterialet, nämligen Vanderslice 

och Mattebo (red.). Sedan följer en diskussion av denna. Den andra delen av analysen består 

av en dialog med Norman Wirzba, genom hans bok Food and Faith - A Theology of Eating. 

Detta görs för att kunna göra eventuella jämförelser med primärmaterialet, och de slutsatser 

som dras, samt för att kunna fördjupa diskussionen. Primärmaterialet består av 
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uppbyggelselitteratur, en mer personlig genre, medan Wirzbas bok består av en mer 

akademisk genre. Hans forskning och utbildning gör en dialog intressant, då han har bred 

kunskap inom områdena mat och teologi. Efter dialogen följer ett avsnitt med slutsatser.  

3.1 Analys och diskussion av primärmaterialet  
 

Analysen som följer utgår från de fem analysfrågorna som återfinns i metodavsnittet. De är 

relaterade till teorierna, och analysen är disponerad så att varje fråga utreds för sig. Först 

analyseras Kendall Vanderslices bok We Will Feast: Rethinking Dinner, Worship, and the 

Community of God (2019), sedan Gode Gud välsigna maten, amen: en bok om bordsbön (2018) 

av Lina Mattebo (red.). Därefter kommer en sammanfattande diskussion. Metoden är en 

innehållslig analys, som innebär en analys av ”känslor och upplevelser texten ger uttryck åt” 

(Grenholm, s. 214).  

3.1.1 We Will Feast  
 

1. Hur förhåller sig författaren/-na till måltiden som symbolbärare?  

Kendall Vanderslice skriver i sin bok om personliga erfarenheter av olika så kallade 

middagskyrkor. Hon tar avstamp i en kyrka som startade hennes intresse att utforska vidare hur 

det ser ut i olika middagskyrkor. En tydlig skillnad mellan kyrkor som firar gudstjänst på 

söndagar och dessa, är att själva gudstjänstfirandet sker runt bordet och maten, eller i vissa fall 

i en trädgård (s. 1f). Hon gör tydliga kopplingar till Bibeln, och argumenterar för att hela 

evangeliet om Jesus utgår från ett måltidsperspektiv, exempelvis genom att Jesus ber sina 

lärjungar att minnas honom genom att just äta (s. 2f). 

Vanderslice förhåller sig till måltiden som symbolbärare på några olika vis, men jag ser fyra 

tydliga teman. Först och främst gör hon referenser till de bibliska berättelserna, framförallt de 

om Jesus. Exempelvis skriver hon om hur Jesus mestadels utförde sin ”mission” runt måltider, 

och han umgås med de mest utsatta. Åminnelsen av Jesus genom bröd och vin, utgör ett nytt 

liv (s. 14).  

Jesus utförde sin mission kring måltider, genom att servera mat, berätta liknelser om mat, och 

be sina följare att minnas honom genom en måltid. De tidiga kristna, menar hon, gjorde också 

så. De möttes och mindes sin ledare genom att äta (s. 27f).Vanderslice uttrycker att vi bör äta 

tillsammans för att minnas Jesus, och att det är vad han ville. Detta är, menar hon, det mest 
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intima man kan göra (s. 36).  Det blir tydligt att Vanderslice vill ha sin grund i bibliska 

berättelser, och ägnar de första två kapitlen åt det. De lägger en grund för resten av boken, som 

utgår från olika middagskyrkors upplägg och reflektioner om dem.  

För det andra uttrycker Vanderslice en tydlig gemenskapsbildande effekt av måltiderna som 

utförs i kyrkorna. Gemenskapsbildandet sker med andra människor och ger en upplevelse av 

gemenskap med Gud, menar hon. Ordningen i världen kan upplevas tydligare genom måltiden, 

då man känner gemenskap med både varandra och skapelsen. Därigenom går det att känna 

gemenskap med Gud (s. 16). Vanderslice refererar till en annan forskare, Georg Simmel, som 

just menar att äta tillsammans är gemenskapsbildande. Orsaken är att hunger är en basal 

mänsklig upplevelse och behov, som vi alla har gemensamt (s. 25). En effekt hos måltiderna 

som Vanderslice skriver om är hur lyssnandet blir enklare (s. 111).  

Ett exempel som Vanderslice tar upp är en kyrka som kallas för ”Potluck Church” (ungefär; 

”knytis-kyrkan”). Kyrkans pastor beskriver hur själva konceptet bidrar till kyrkans kärna, 

nämligen att alla får bidra med något. Vanderslice skriver: ”By creating a setting to which 

everyone contributes, the potluck table manifests the equality of all who gather” (s. 97). 

I och med det kommer man in på en tredje betydelse som uttrycks, nämligen att måltiden är 

något, enligt Vanderslice, som kan fungera som en social brygga mellan olika socioekonomiska 

grupper i samhället. Detta liknar symboliken i gemenskapsbildandet, och är nog nära 

sammankopplat i praktiken. Gemenskapen som bildas runt en måltid, menar Vanderslice, ska 

inte vara vilken gemenskap som helst, utan helst en där sociala konstruktioner bryts ned och 

bryggas över. Detta menar hon har gjorts sedan de tidiga kristnas tid, och är ett sätt att se alla 

som jämlikar (s. 29). Däremot är Vanderslice tydlig med att varna för att för starkt idealisera 

måltidens betydelse, för det är ingen snabb lösning på samhällets problem eller en idyllisk 

gemenskap (s. 30). Än en gång refererar också Vanderslice till Jesus sätt att möta människor, 

vilket var genom att vända upp- och ned på sociala koncept och mönster (s. 108).  

Till sist går det att utröna att måltiden skulle vara ett slags konstruktivt arbete för en bättre 

framtid, med Vanderslice ord:”With every meal I grow more convinced that this is precisely 

how resurrection works, bringing us back to life as we rest and delight in the path God lays 

before us” (s. 143). I sista kapitlet, ”On Unity”, skriver hon att vi genom att delta i måltider kan 

delta i Guds vision om en ny skapelse (s. 165).  
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Exempelvis skriver Vanderslice, i ett kapitel som heter ”On Feasting”, om hur att äta (feasting) 

är en radikal händelse, som uttrycker hur Gud tar hand om sin skapelse fastän det finns så 

mycket ont, och inger hopp om en annan slags värld  (s. 105). När man söker på ordet ”feasting”, 

översätts det till ”att festa”, vilket jag inte tror är exakt vad Vanderslice syftar till. Ett ”festande”, 

som består av en gemenskap som äter tillsammans för att fira livet, verkar snarare vara det hon 

menar.  

Vanderslice förhåller sig alltså övergripande positivt till måltiden som symbolbärare. Hon 

verkar uttrycka en stark känsla av att måltiden har en kraftfull effekt på de som deltar i och med 

gemenskapsbildandet, ett socialt överbryggande, samt att det kan inge framtidshopp. Dessutom 

anser hon att måltiden har en djup grund i de bibliska berättelserna, och att det är något som 

människor kan delta i för att följa sin guds vilja.  

2. På vilka sätt uttrycks måltiden som en religiös del i vardagen? 

Vanderslices bok är en slags blandning av personliga berättelser från hennes eget liv, och av 

berättelser från olika kyrkliga gemenskaper där även andra kommer till tals. För det första kan 

de olika gudstjänsterna räknas som religiös del i vardagen, eftersom det är gemenskaper dit 

människor faktiskt kommer och uttrycker sin tro, även människor som kanske inte känt sig 

bekväma i mer traditionella kyrkor.  

För det andra finns det, vävt mellan beskrivningarna av kyrkorna, Vanderslices egna 

berättelser, där hon beskriver hur mat och matlagning har haft betydelse i hennes eget liv. 

Exempelvis berättar hon om ett projekt hon och hennes rumskamrater hade, nämligen att de 

bjöd hem olika människor på middag och hade ett speciellt tema med diskussionsfrågor. Dessa 

började oftast med en obekväm stämning, men utvecklades många gånger till en intressant och 

intim situation där man lärde av varandra, menar hon (s. 23).  

Tidigt i boken uttrycker Vanderslice känslan av att Gud är närvarande varje gång man äter, eller 

att möjligheten i alla fall finns. Dessutom berättar hon hur hon alltid använt bakning och 

matlagning som ett sätt att bearbeta känslor (s. 10f). Bland annat beskriver hon 

surdegsbrödbaket som en slags liturgi i vardagen, och som har hjälpt henne att vila (s. 76).  

En av kyrkorna som Vanderslice berättar om verkar i en storstad där många känner sig 

ensamma. Hon skriver: ”But following the meal, where the intensity of physical and emotion 

needs is acknowledged and addressed, every person leaves with the knowledge of one deep 

truth: though they may be lonely, they are never alone” (s. 49). De kyrkor som Vanderslice har 
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undersökt beskrivs med positiva ordalag genom boken, om än vissa har behövt stänga ned, bytt 

pastorer eller haft andra svårigheter. Det som verkar vara gemensamt för de flesta är att de blir 

platser där människor, som inte hittar sin plats i ”vanliga” kyrkliga sammanhang, kan mötas. 

Vanderslice berättar hur hon brukade ha en lista över alla middagskyrkor i USA, men att det 

efter bara ungefär tre år blev en omöjlig uppgift då antalet stigit snabbt, från omkring fem till 

över 50 (s. 153f). 

Angående middagskyrkornas betydelse skriver hon vid ett tillfälle: 

Week after week they see community deepen between men and women from many backgrounds, 

between folks who come because they so deeply love Jesus they want to spend all the time they 

can at his table and folks who come because they ache so deeply that they need a fistful of bread 

as a reminder that Jesus exists at all (s. 101f). 

Citatet är från kapitlet ”On Membership”, där Vanderslice berättar om ”Potluck Church”. Det 

blir tydligt att hon ser församlingsmedlemmarna som en viktig del av kyrkans väsen, och att de 

har beskrivit att deras gemenskap är viktig. Det är levd religion, för dessa kyrkor är inte 

”mainstream”, utan sträcker sig till nya grupper av människor, samt att det är på detta vis många 

faktiskt firar gudstjänst i sin vardag. Det centrala är måltiden och maten, som blir kärnan i 

gudstjänstfirandet. 

3. Vilken betydelse ger författaren/-na maten i måltiden?  

Maten är viktig att undersöka, eftersom en måltid blir fattig utan själva maten. Maten kopplar 

också till materialitet-perspektivet som finns i levd religion. Hur förhåller sig Vanderslice till 

materian som maten utgör i måltiden?  

För det första blir det tydligt att hon anser att maten är central i Guds verk, och att allt i världen 

är sammankopplat på ett eller annat sätt. Hon beskriver mat som en ”full sensory experience”, 

vilket kan förstås som en helhetsupplevelse för alla våra sinnen (s. 15f). Vanderslice refererar 

till berättelsen om Jesus även i frågan om mat. Hon skriver att Jesus inte bara lät folket äta sig 

mätta, inte heller fick bröllopsgästerna bara halvdant vin, utan han gav mat i överflöd och gav 

vin av bästa kvalitet (s. 105). Den bild av Gud och Jesus som Vanderslice uttrycker är en som 

vill att vi njuter av det vi äter och dricker, och att det ska finnas mycket av det. I och med den 

bilden följer att mat är något som vi får som gåva och ska njuta av.  

En annan betydelse som maten utgör är identitet. Vanderslice menar att maten utgör en stor del 

av våra etniska och kulturella identiteter, och att maten är identitetsskapande i sig. Hon gör 



19 

 
 

kopplingen till de som efterföljde Jesus, nämligen att deras identitet som ”Kristus-följare” 

befästes i och med deras måltidstradition (s. 19f). En liknande beskrivning är att mat fungerar 

som språk, vilka genom våra kulturer uttrycks (s. 152). Maten kan fungera som en statussymbol, 

menar Vanderslice, men kan likväl fungera som en symbol för utanförskap (s. 84). Maten har 

makt, och är något som vi behöver värna om och ta på allvar.  

Till sist kan maten förstås som en andlig övning. Vanderslice berättar om en av 

middagskyrkorna i kapitlet ”On Resurrection”. Pastorn och kyrkans arbetsgrupp gör mycket 

under veckorna, men en central del i arbetet är att baka bröd. Vanderslice beskriver pastorns 

känsla av att brödbakningen uppenbarat sig som en andlig övning i sig. Den ger en rytm till 

arbetet och en liturgi, och ger rum för vila (s. 141). Vanderslice beskriver detta också genom 

symbolen ”förvandling”. Hon skriver: ”It’s a tale as old as recorded time, this miraculous 

transformation of ingredients” (s. 126f). Detta uttrycker en känsla och upplevelse av förundran 

över matens, och mer specifikt ingrediensernas, förmåga att bilda en helhet som inte fanns från 

början.  

Maten verkar, enligt Vanderslice, ha stor vikt i måltiden. Mat är något som människor ska njuta 

av, då den förstås som en gåva från Gud. Dessutom är mat något som människor upplever med 

hela sin person. Det kan fungera som ett sätt att befästa identitet, speciellt gruppidentitet. 

Ingredienser som bildar maträtter kan förstås som en andlig övning, och en känsla av förundran 

uttrycks i förhållande till mat. Detta innebär att matens betydelse är stor i måltiden.  

4. Hur förhåller sig författaren/-na till nattvarden som symbolbärare? 

We Will Feast handlar om middagskyrkor, vilket innebär ett jämförelsevis annorlunda 

förhållningssätt till nattvard. Vanderslice egen hållning i frågan om nattvardssyn framkommer 

inte särskilt tydligt. Hon uttrycker vid ett tillfälle att hon börjat inse att nattvarden bäst uttrycks 

i en måltid, i form av riktig mat, då den kan bidra till mest försoning (s. 9). Bland annat berättar 

hon hur hon under sin uppväxt i Texas var med i en kyrklig gemenskap, där nattvarden (i form 

av ett kex och juice) representerade Kristi död, medan måltiden efteråt representerade 

sakramentets riktiga innebörd (s. 94). Vanderslice betonar dock att hon inte försöker skapa en 

ny nattvardsteologi, eller bestämma vad som är den ”rätta” (s. 21).  

Vanderslice beskriver hur olika middagskyrkor förhåller sig till nattvarden. Hon menar att 

middagskyrkorna kan samla människor från olika bakgrunder, och genom sin gudstjänstform 

bryta ned förväntande normer, då det innebär ”mindre press” (s. 32). Hon menar att ”vanliga” 
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kyrkor kanske inte bör separera nattvard och den måltid som kommer efter gudstjänstens slut, 

då hon anser att man separerar relationen mellan måltiden och evangelierna – tron. Genom att 

fira det mest vardagliga, mat, i gemenskap så kan vi se Gud, enligt Vanderslice (s. 35). En sak 

som hon undrar över är hur kyrkor kan förstå nattvardens innebörd och gemenskapen i den, om 

man inte förstår sig på den gemenskap som uppstår i en måltidssituation (s. 42).  

I kapitlet ”On Unity” skriver Vanderslice om utmaningar som finns för kristna i världen, i och 

med de olikheter som finns i frågor om tro. När det kommer till nattvardssyn är Vanderslice 

tydlig med att det finns spänningar mellan olika kyrkliga inriktningar. Bland annat finns frågor 

kring vem som får ta emot nattvarden, och vad den egentligen innebär. Vanderslice belyser 

även frågan om dessa middagskyrkors måltider kan förstås som nattvard, vilket uppfattas olika 

av de pastorer hon pratat med. Hon uttrycker ett hopp om att det sättet att vara kyrka kan 

inspirera till samtal om varför vi tycker som vi gör om nattvarden, och att det på något sätt kan 

vara en gemensam grund att stå på (s. 161f).  

Det framstår att Vanderslice inte har riktigt klart för sig hur hon ställer sig till frågan om 

nattvarden, men är positiv till den form som middagskyrkor utgör. Hon menar att de erbjuder 

en plats som är mer öppen och inkluderande, men att alla förhåller sig olika till just 

nattvardsfrågan. Jag anser att det är positivt att hon är medveten om den problematik som finns, 

eftersom nattvardsfrågan är aktuell i många kyrkor. Till sist uttrycker hon ett hopp att måltiden 

kan bli en gemensam grund för samtal mellan kyrkor. 

5. På vilka sätt förhåller sig författaren/-na till kroppen som symbolbärare? 

När det kommer till kroppen som symbolbärare verkar det finnas några teman. Vanderslice 

skriver bland annat mycket om hunger. Hur kopplas detta till kroppen? Kroppen är en fysisk 

enhet, och i och med att vi består av en kropp så finns olika basala behov för att den ska 

överleva. Isherwood och Stuarts kroppsteologi menar just att vi ska utgå från kroppen, och 

arbeta genom kroppen. Den teologi som middagskyrkorna jobbar fram verkar, enligt 

Vanderslice, utgå från det kroppsliga behovet att äta.  

Bland annat beskriver Vanderslice hur en av pastorerna, i kapitlet ”On Feasting”, ställer sig 

frågan: ”How can anyone sit and listen to a lesson about God’s love and provision [---] when 

all they can think about is the deep hunger in their bellies?” (s. 114). En annan syn på hungern 

är att den fungerar som en längtan till en gemenskap, i detta fall är dessa kyrkliga gemenskaper 

(s. 123). Hon beskriver känslan efter en nattvard: ”But in the meal, I consumed the grounding 
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I so desired [---] I left with my belly full of the promise of Christ’s calming presence” (s. 94). 

Vanderslice uttrycker alltså att människor känner både en kroppslig och en andlig hunger. 

Kroppen blir då även ett tecken på en längtan efter brödet och vinet i nattvarden (s. 93f). 

I kapitlet ”On Unity”, säger hon hur våra kroppar är påverkade av den kultur som vi omges av. 

Alla är skapade av Gud, och skapade i en specifik kultur, men gemensamt har vi behovet av att 

äta och dricka. Utifrån våra kroppar formas våra psyken, och vi förstår Gud på olika sätt genom 

våra kroppar (s. 157f). Kunskap genom kroppen är något som Isherwood och Stuart också 

påpekar. 

Ett annat tema som Vanderslice kort berör är kopplingen mellan mat och sex. Hon menar att 

dessa två behov är de enda två basala behoven som även kan ge oss njutning (s. 37). Hungern 

leder (oftast) till en måltid som ger oss njutning, i mer eller mindre utsträckning. Även sex har 

en liknande funktion. Hon betonar att både mat och sex kan fylla våra behov, utan att ge oss 

känslomässig tillfredsställelse, om man gör det omedvetet eller utan någon intention (s. 39). 

Kroppens roll i måltiden kan ses som ett fjärde tema i Vanderslices bok. Hon berättar om det 

fysiska arbetet med till exempel brödbakning, att man använder sina händer för att skapa något 

nytt. Skapandet blir till en slags tillbedjan i sig självt. Hon påpekar också att vi även behöver 

vila, och refererar till Gud som tog en ledig dag (sabbat) efter att han skapat världen (s. 78). 

Kroppen är alltså något som kräver respekt och vila, och ska inte utarbetas. 

Vanderslice tar kroppen på allvar, även om det inte är ett medvetet perspektiv från hennes sida. 

I och med det hon berättar om den fysiska delen av matlagning, och hur kroppens hunger blir 

en grundpelare i middagskyrkorna hon besökt, så framstår en positiv syn på kroppen. Den får 

symbolisera något som alla har gemensamt, och som kan ge oss njutning genom de basala behov 

vi har. 

3.1.2 Gode Gud välsigna maten, amen  

 

1. Hur förhåller sig författaren/-na till måltiden som symbolbärare?  

I denna bok framkommer i analysfrågorna flera olika synsätt på grund av att den är skriven av 

olika författare. Lina Mattebo skriver i bokens inledning att livets stora frågor rör sig runt 

matbordet, alltså i måltiden. Frågor som gemenskap, tacksamhet, kroppsångest och kärlek är 

exempel på sådana frågor. En känsla av Guds närvaro uttrycks även här (s. 7).  



22 

 
 

John Sjögren är en av författarna i boken, och är bland annat kulturskribent. Han menar att 

måltiden inte får reduceras till samhälleliga fenomen som dieter, då det antingen blir för mycket 

fokus på näring, eller njutning. Han anser att måltiden är något större, och att det vi äter säger 

något om oss själva. Sjögren uttrycker en känsla av att maten och måltiden är något vi bör vara 

tacksamma för, och att det i alla tider varit av stor betydelse för vår identitet, även i religioner 

(s. 20f).  

En annan författare är Åsa Molin, teolog och lärare i Örebro. Hon skriver: ”Varje måltid blir 

helig, inte för att någon sakral stämning infinner sig, utan därför att vi får syn på Guds närvaro 

mitt ibland oss” (s. 32). Citatet tydliggör Molins syn på måltiden, nämligen att hon förstår den 

som helig, i och med att hon känner av en gudsnärvaro. Även hon menar att måltiden, med dess 

gäster, är en gåva (ibid). Johanna Gustavsson, bokscout, litteraturvetare och skribent, skriver 

om måltiden som en övning i närvaro. Närvaron gäller vid olika tillfällen, till exempel i sociala 

möten. Måltiden blir en plats, enligt Gustavsson, där så kallade ”äkta möten” kan ske (s. 63ff). 

Det hon skriver tyder på att måltiden är och har varit en lugn och öppen plats för henne, som 

kan bidra till djupare relationer. Dessa exempel kan tolkas som andliga övningar i måltiden. 

Kristian Lundberg är författare och litteraturkritiker, och lyfter fram en annan sida av måltiden 

än de andra. Han börjar sin text med orden: ”En måltid är inte bara det som ställs fram på bordet. 

En måltid består också av människorna vi väljer bort, som vi inte ger plats” (s. 79). Lundberg 

skriver även att det är kränkande att tänka sig måltiden som jämlik (s. 82f). Lundbergs text 

centrerar kring hunger, och hur utsatta människor begränsas när vissa har kontroll över deras 

måltider. Det framgår att Lundberg själv arbetar med att dela ut mat till marginaliserade 

människor, och hans reflektioner utgår från detta. Hans slutsatser är inte lika positiva som 

många av de andras, och menar att måltiden blir en tydlig markör för vilka som ”passar in” och 

vilka som inte gör det. I och med detta kommer ett mer problematiserande perspektiv in i synen 

på måltiden. 

2. På vilka sätt uttrycks måltiden som en religiös del i vardagen? 

I denna bok är perspektivet levd religion något tydligare, eftersom författarna skriver utifrån 

sina personliga erfarenheter. Det är förvisso några som är pastorer eller teologer, men de skriver 

ändå mer generellt om måltidens betydelse än i sina kyrkliga kontexter. Exempelvis skriver 

Lina Mattebo i inledningen att det som formar oss mest är det som återkommer i vardagen, 

alltså våra vanor (s. 7). Detta tyder på att hon anser att även måltiden, som är något som de 

flesta upplever dagligen, formar oss på olika sätt. 
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Anne Lamott, amerikansk författare och talare, skriver i bokens första text om sina erfarenheter 

med olika typer av bordsbön runt måltider. Hon förklarar det som att beroende på situation och 

person som ber, så blir stämningen olika (s. 9f). Bordsbönen bidrar dock mest till en 

medvetenhet inför måltiden, och hon skriver: ”Vi njuter av de här ögonblicken, när vi är 

medvetna om kärlekens närvaro, om Någons stora oföränderliga generositet till vår älskade och 

brokiga familj, de här heliga stunderna av tacksamhet” (s. 10).  

“Att be eller att inte be, det är frågan” (s. 30). Så skriver Åsa Molin i sin text där hon funderar 

över om det är ”ok” att be bordsbön när man har gäster på besök. Hon beskriver hur måltiden 

och dess tillhörande bön blir ställd på sin spets när andra personer än familjen äter tillsammans 

med dem. Det är ingen självklarhet, menar hon, eftersom hon inte vill riskera att få gästerna att 

känna sig exkluderade (s. 30f). Hon menar även att: ”Bordsbönens styrka är att den kan bli en 

inbyggd puls, en vardagsliturgi som sakta och tålmodigt hjälper till att höja vår blick, forma vår 

vilja, stärka vår gästfrihet och fördjupa vår tacksamhet” (s. 32). Det blir tydligt att Molin 

uttrycker det som bland annat McGuire beskriver, nämligen att måltiden kan fungera som en 

andlig övning, i detta fall bland annat gästfrihet och tacksamhet.  

Johanna Gustavsson berättar om hur måltiden blev en central och viktig del i hennes vardag i 

den nya staden New York. Hon skriver att vi alla är beroende av så kallade ”äkta möten”, som 

kräver närvaro (s. 63f). Heliggörande av vardagen är något som diskuteras inom fältet levd 

religion, att något som annars anses vardagligt kan förstås och upplevas som heligt. Kristian 

Lundberg skriver: ”Det är i bordsbönens heliga vardaglighet vi blir delar av en värld som på en 

och samma gång är synlig och osynlig. Det är i bordsbönen vi låter vardagen bli en del av det 

heliga. Och det heliga en del av vår vardag” (s. 83). Menar Lundberg här att måltiden och 

bordsbönen är det vardagliga, och att genom att be den uppstår en helighet? Det är oklart på 

vilket sätt Lundberg menar att heligheten faktiskt uppstår, men tydligt är att han upplever en 

helighet, vilket jag anser Gustavssons berättelse också uttrycker.  

3. Vilken betydelse ger författaren/-na maten i måltiden?  

I Gode Gud välsigna maten, amen framträder ett par olika förhållningssätt till maten, och vilken 

betydelse man lägger i den. För det första finns spåret som kan kallas gåvoperspektivet, att 

förstå maten som en gåva från Gud. Bland annat i Sjögrens text beskrivs denna syn. Sjögren 

uttrycker att den är en gåva, samtidigt som den är ”en frukt av vårt arbete” (s. 21). Även 

Gustavsson och Mattebo uttrycker detta perspektiv. Mattebo fortsätter och säger även att mat 
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inte är något som vi förtjänar, eftersom många människor jobbar hårt men ändå inte har 

tillräckligt, och ser det som nåd (s. 64, 93ff).  

En annan betydelse som läggs i maten är att se den som en statusmarkör. I Sjögrens text uttrycks 

mat som något som samhället just nu är besatt av, i form av dieter och lyxvaror. Sjögren menar 

att det tyder på en längtan efter ”äkthet”, och att dieter på ett vis anses ”frälsande”. Samtidens 

människa, menar han, är mycket intresserad av mat, nästan besatt. Maten kan riskera att bli 

betydande för vår status, i och med vår syn på den (s. 19f). Sjögrens beskrivning av mat tyder 

på att den får stor betydelse. Maten kan ge oss en känsla av kontroll genom dieter, och är en av 

sakerna som kan skapa gränser mellan människor. Dessutom tydliggörs gåvoperspektivet än en 

gång i hans text.  

En tredje, men angränsande, betydelse som kan uttydas är mat som eventuell gränsdragare eller 

hot. Detta synsätt uttrycker också att maten har en stor betydelse, och att stor makt finns i maten. 

De två författarna som kan ses företräda detta synsätt är Esther Kazen, pastor i Equmeniakyrkan 

och ägare av instagramkontot ”Feministpastorn”, och Kristian Lundberg. Lundberg ser maten, 

liksom måltiden, som en gräns mellan de priviligierade och de som inte har samma möjlighet. 

Han beskriver hur de i sin utdelning av mat måste se till att folk inte ”smugglar med sig extra 

mat ut till någon” (s. 81).  

Kazen skriver i sin text om relationen till mat och kropp, och säger följande: ”Hon ler när hon 

ser alla glada ansikten, tar en tugga och noterar nästan omedvetet att hon borde träna lite extra 

i veckan. Gräddsåsen och efterrätterna var god men inte fettsnål, tänker hon, sträcker på ryggen 

och drar in magen en aning” (s. 51). I detta fall beskrivs maten i förhållande till när den blir del 

av eventuella ätstörningar. Kazen använder ovanstående som exempel på hur någon med 

ätstörning kan förhålla sig till mat. Maten får stor makt även här, men på ett negativt sätt. Både 

Lundberg och Kazen ser matens potentiella negativa sidor från lite olika perspektiv. I det ena 

fallet beror det på bristen på mat, i det andra en förvrängd syn på mat och sig själv.   

Gemensamt för dessa tre övergripande sätt att förhålla sig till mat är att de ger den stor 

betydelse. Maten har makt, i förhållande till vår kropp, vår status och vår trygghet.  

4. Hur förhåller sig författaren/-na till nattvarden som symbolbärare? 

I denna bok finns inte mycket sagt uttryckligen, men några passager tyder på reflektioner över 

nattvardens symbolik. Bland annat skriver Kristian Lundberg: ”Den enda måltid vi kan dela 

utan att vara mer än vår brist och fattigdom är nattvarden där vi står samlade omkring det som 
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både är vår styrka och vår svaghet” (s. 83). Lundberg är som sagt kritisk i sin text, vilket framgår 

av tidigare analysfrågor, till att idealisera måltidens potential för människor av olika 

socioekonomiska grupper. Han uttrycker det till och med som att det vore kränkande att tänka 

sig det. Däremot verkar hans syn på nattvarden mer positiv, den blir en symbol för jämlikhet. 

Det verkar, menar jag, som att han menar att det i nattvarden finns en riktig gemenskap, som 

inte går att uppnå genom ”vanliga” måltider.  

Till detta förhållningssätt räknas även Mattebo, som nämner nattvarden kort. Hennes 

förhållningssätt uttrycker också att nattvarden hjälper människor att finna sin identitet. En 

identitet som har sin grund i tron, med andra troende. Hon skriver: ”upplöses världens orättvisa 

system för några sekunder och vi ger och får jämlikt av varandra” (s. 95). Detta uttrycker en 

känsla av att oavsett vilka som möts i nattvarden, är de jämlikar och får finnas på lika villkor. 

5. På vilka sätt förhåller sig författaren/-na till kroppen som symbolbärare? 

I bokens inledning skriver Mattebo att genom bordsbönen kan vår syn på våra kroppar ändras 

till det bättre, genom bland annat mer tacksamhet (s. 7). John Sjögren uttrycker att vi är 

kroppsligt beroende av Gud. Detta hör ihop med hans syn på allt som en gåva (s. 21). Kroppen 

blir här ett sätt att uppmärksamma hur Gud fungerar, på ett sätt, eftersom vi genom kroppen 

känner hunger och får gåvan som måltider innebär. Genom kroppen kan vi bli varse hur vi 

uppfattar Gud.  

Esther Kazen skriver tydligast om kroppen, och den blir en stark symbolbärare, och har stor 

betydelse. Hennes text hanterar relationen till kroppen och tar upp hur ätstörningar kan förvrida 

vår bild av vår kropp samt vad mat har för funktion (s. 51f). Hon skriver:  

Till den som kämpar med relationen till sin kropp tror jag Gud vill säga ”du är älskad precis som du är”. 

Varje människa är en del av Guds skapelse, och på samma sätt som bordsbönen ofta uttrycker tacksamhet 

för maten vi får äta kan bordsbönen innehålla tacksamhet för vår kropp (s. 52f).  

Kazen reflekterar utifrån perspektivet bordsbön, men det framstår en tydlig bild av hur hon 

förhåller sig till kroppen som symbolbärare i stort. Den är något som många har en svår relation 

till, men som hon menar är något Gud vill att vi ska älska och låtas älska. De knepiga 

kroppsrelationerna människor brottas med i samhället, kan kopplas till Isherwood och Stuarts 

kroppsteologi som menar att kroppen blivit nedvärderad i många år, speciellt den kvinnliga 

kroppen.  



26 

 
 

Något som uttrycks många gånger genom bokens olika texter, är hur bordsbönen hjälper de att 

bli mer närvarande, och i många fall tacka och bli medveten om gåvoperspektivet i måltiden. 

Bland annat skriver Gustavsson om hur bönen blir ”en önskan om välsignelse för vår kropp” 

(s. 64). Hon fortsätter och beskriver att hon känner sig mer närvarande när hon stannar upp och 

ber en bordsbön (ibid). Denna närvaro kan förstås som en kroppslig närvaro, och det uttrycks 

en vilja om välsignelse över kroppen. Det är genom kroppen vi känner stress, oro eller känslor 

av mer positiva slag. Kan den närvaron, som exempelvis Gustavsson talar om, ha sin 

utgångspunkt i kroppen? Genom att bryta sina vanliga mönster och stanna upp, stannar även 

kroppen till och gör något annat, och kan eventuellt inge en känsla av närvaro. 

Lundberg är som tidigare nämnt mer kritiskt inställd till måltidens (positiva) betydelse för 

människor. Han skriver inte uttryckligen om kroppen, men han tar upp hunger, precis som 

Vanderslice gör. Han menar dock att även om den är sammanlänkande, så är den begränsande: 

”Den som är hungrig är inte fri, tvärtom” (s. 79, s. 82). Hans syn på hunger är utifrån 

perspektivet att många lider av den hunger de känner. Den hungern är inget att idealisera, verkar 

Lundberg mena.  

Slutligen menar Lina Mattebo att kroppen har en viktig del i den kristna tron. Hon skriver 

följande: ”[---] och upprepande gestalta den tron med sin kropp, kan verka meningslöst – men 

är inget mindre än en motståndshandling” (s. 95). Precis innan har hon reflekterat över 

nattvardens innebörd, vilket kan göra kroppssymboliken lättare att förstå. I nattvarden använder 

man kroppen på olika sätt, antingen böjer man på sina knän, eller står kanske i halvcirkel med 

många andra. Mattebo menar som tidigare nämnt att gränserna mellan människor upplöses för 

en stund i nattvarden (ibid). Kroppen får därmed en viktig roll i Mattebos syn på den kristna 

trons uppdrag. 

3.1.3 Diskussion  
 

Analysens första del behandlar Kendall Vanderslices bok We Will Feast, och Lina Mattebos 

(red.) bok Gode Gud välsigna maten, amen, och utgår från frågeställningen: Vilka teologiska 

betydelser uttrycks i måltiden i kristna sammanhang? Analysen visar på några mönster hos de 

olika författarna. Hur ser de olika författarna på måltiden, vilken betydelse har den för dem i 

sina respektive sammanhang? Först och främst vill jag belysa att We Will Feast är skriven av 

en författare, som besökt många olika middagskyrkor med olika kristna inriktningar, och att 



27 

 
 

Gode Gud välsigna maten, amen istället är skriven av flera författare med olika kristna 

inriktningar.  

Ett tydligt återkommande tema är att se måltiden som något gemenskapsbildande. Måltiden 

uttrycks som en viktig del i respektive samhälle, som en trygghet och plats där gränser mellan 

människor kan brytas ned. För att återkomma till Isherwood och Stuarts kroppsteologi så är ett 

av deras tre grundantaganden detta: 2. Att synd och försoning levs ut i människors liv idag, inte 

bara som metafysisk verklighet (s. 9f). Jag anser att ”försoning” som Isherwood och Stuart 

betonar i punkt 2, är något som framstår mycket tydligt i både Vanderslices och Mattebos (red.) 

böcker. Även tanken om synd kommer fram i bland annat Lundbergs text, där han 

problematiserar den positiva synen på måltiden. Alla har inte samma tillgång till trygga 

måltider, vilket gör att måltiden inte är något helt jämställt fenomen, enligt honom. Både 

Vanderslice och Mattebo (red.) reflekterar över riskerna med att försköna måltidens betydelse, 

och att den kan bli det motsatta till vad den försöker bidra med – utanförskap istället för 

gemenskap.  

Utöver gemenskapsbildande är identitet något som båda lyfter. Vanderslice gör det i relation 

till mat, nämligen att vi genom maten uttrycker och får vår etniska och kulturella identitet. 

Maten uttrycks som otroligt viktig för hur vi uttrycker våra kulturella särdrag, vilket många nog 

känner igen sig i. Däremot kan maten även fungera som en statusmarkör i vissa fall, som 

uttrycks hos båda. Det kan ta sig uttryck i speciella råvaror eller dieter, eller helt enkelt att vissa 

har tillgång till mat och andra inte. I Mattebo (red.) uttrycks identitet i relation till nattvarden, 

och att människor i den har en gemensam identitet som kristna. Det är en identitet som utgör en 

jämlikhet, menar de.  

Något som McGuire beskriver är hur mat och måltiden kan fungera som en andlig övning – 

vilket både Vanderslice och Mattebo (red.) uttrycker. McGuire skriver: ”Lived religion consists 

of the practices people use to remember, share, enact, adapt, and create the stories out of which 

they live [---] Ordinary material existence, especially the human body, is the very stuff of these 

meaningful practices” (s. 118). Vardagliga material, och kroppen, kan fungera som en del i 

religiösa praktiker. För att exemplifiera detta synsätt hos Vanderslice, så menar hon att 

exempelvis bakning kan bli en ”liturgi i vardagen”, och i Gode Gud välsigna maten, amen 

uttrycks att måltiden blir ett tillfälle där man kan öva sig i närvaro och tacksamhet. Maten har 

också i båda böckerna en viktig roll i måltiden, och har enligt dem en makt som kan innebära 

utanförskap. Dock uttrycks ett starkt gåvoperspektiv i relation till maten mer tydligt, som bör 
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njutas av och tackas för. Det blir tydligt att båda böckerna uttrycker en medvetenhet kring att 

mat inte är något att ta för givet, och att den kan bli en del av de andliga övningarna. 

Gode Gud välsigna maten, amen uttrycker även att måltiden kan utgöra en helighet i vardagen, 

där Guds närvaro blir tydlig, genom bön exempelvis. Plank och Enstedt, som representerar levd 

religion, beskriver hur forskning i denna disciplin forskar kring hur människor upplever 

”heliggörande i/av vardagen”. Detta anser jag kan kopplas till det McGuire skriver om andliga 

övningar – det är förmodligen genom dessa övningar som vardagen kan upplevas som helig. 

Vanderslice upplevelse av bakning som en ”liturgi” blir tydligt ett sätt att försöka se det 

religiösa, det heliga, i sitt vardagliga liv – inte bara i kyrkan. Det som blir intressant är hur de 

middagskyrkor Vanderslice undersöker, på något vis drar in det ”heliga i vardagen” till ett 

kyrkligt sammanhang. Det kanske mest vardagliga, måltiden, blir centrum för deras 

gudstjänster. För att förstärka känslan av vardaglighet, utspelar sig dessa gudstjänster ibland på 

ställen som vanligtvis inte skulle klassas som ”kyrkliga” – trädgårdar, restauranger och andra 

icke typiska lokaler.  

En skillnad mellan Vanderslice och Mattebo (red.) är hur måltiden uttrycks genom referenser 

till bibliska berättelser. Vanderslice grundar många av sina argument i dessa, och menar att 

måltiden i grunden är för att minnas Jesus och hur han agerade med sin omgivning. Författarna 

i Gode Gud välsigna maten, amen gör snarare referenser till andra teologer, filosofer eller 

vardagliga sammanhang och fenomen. Vad detta beror på är såklart svårt att säga med endast 

två böcker som underlag, men en komponent kan vara att de är skrivna i två olika kulturella 

kontexter. USA:s och Sveriges respektive inställning till religion kan eventuellt spela en roll, 

samt vilken publik de olika böckerna försöker nå.  

Något som båda böckerna behandlar är kroppen och hunger. I båda fallen utgör kroppen en 

viktig del i deras tro, och i måltiden. Det är både genom hur man tillagar maten, hur man ber, 

hur relationen till kroppen ser ut och ångest inför måltiden. Det går att se att Vanderslice har en 

eventuellt mer positiv syn på kroppen än Mattebo (red.) i stort. Lundberg (i Gode Gud välsigna 

maten, amen) betonar hur hunger är sammanlänkande men begränsande, medan Vanderslice 

menar att det är i hungern vi hittar den mest basala gemenskapen. I Gode Gud välsigna maten, 

amen uttrycks även en syn på människan som kroppsligt beroende av Gud, genom att vi behöver 

mat och kan se maten som en gåva. Vanderslice menar, utöver detta, att kroppen ger oss 

kunskap om Gud, på olika vis eftersom vi är påverkade av den omgivning vi lever i. Därför 

upplever vi Gud på varierande sätt, enligt henne. Detta är intressant i relation till Isherwood och 
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Stuarts kroppsteologi, som menar att vi just borde se till kroppen mer för kunskap, speciellt 

kvinnors kroppar. Kvinnor och den problematik som finns kring hur kyrkan sett på dem är inget 

som någon av böckerna tar upp i någon större utsträckning. Kazen reflekterar dock över 

ätstörningar, vilket är ett akut samtida problem, kanske speciellt hos kvinnor.  

Isherwood och Stuart skriver: ”The reign of God is a warm, fleshy, all-encompassing body with 

enough spare flesh for all to be nourished. […] The Jesus of the Gospels is an eating, drinking, 

touching, expansive figure [---]” (s. 60f). De menar att dualism inte är något som kristendomen 

borde hamna i, eftersom inkarnationen och uppståndelsen är så centrala i tron (s. 74). Det som 

uttrycks här är något jag anser kommer fram hos både Vanderslice och Mattebo (red.), däremot 

är Vanderslice tydligare i och med sina referenser till Bibeln. Hon verkar utifrån analysen hålla 

med om det Isherwood och Stuart menar, att Gud vill att alla ska få plats, och i hennes fall 

genom måltiden. Måltiden kan bli en arena för gemenskap och kroppslighet, det finns 

tillräckligt med plats för alla. Dessutom uttrycks en holistisk syn på kropp och själ, att kroppen 

blir en viktig kunskapskälla och del i tron.  

Slutligen uttrycks en känsla av framtidshopp, speciellt i Vanderslices bok. Hon menar att det i 

måltiden finns, genom hungern och måltidens form, möjlighet till en gemensam plattform för 

kyrkor och kristna att föra dialog på. Vanderslice ser måltiden som ett sätt som Gud vill att 

människor bör mötas på, och menar att det är en del i Guds vision för världen, och kopplar 

måltiden till uppståndelsen. Det kan också ses som en slags motståndsaktion, att ”festa” 

(feasting) i måltiden, och våga njuta av mat fastän det finns ont i världen, anser Vanderslice. 

Detta synsätt uttrycks inte lika tydligt i Mattebo (red.). Jag anser att detta också kan kopplas till 

Isherwood och Stuarts poäng om synd och försoning; en syn på måltiden som den ultimata 

försoningsplattformen för människor och framtiden.  

3.2 Dialog med Wirzba  
 

I tidigare diskussion drogs slutsatserna att Vanderslice och Mattebo (red.) båda ser positiva 

betydelser i måltiden, och att båda har förmågan att problematisera den. De ser måltiden som 

något gemenskapsbildande, något som bidrar till vår identitet, en andlig övning och att kroppens 

roll i måltiden är stark samt att den kan påverkas av måltiden. Dessutom uttrycks en känsla av 

framtidshopp som måltiden kan ge. Detta var teman som framkom utifrån min analys. I detta 

avsnitt kommer jag att använda de slutsatserna i dialog med Wirzba. Det utgör analysens andra 

del, och görs för att vidare fördjupa diskussionen kring måltidens betydelser.  
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Som jag nämnde i forskningsöversikten intar Wirzba en teologisk skapelsesyn på världen, vilket 

innebär att mat ses som en gåva från Gud, vilket allt utgår från (s. 7). Han intar även ett 

trinitariskt perspektiv, som innebär att skapelsen alltid är i ”rörelse” mellan de tre personerna 

(Gud, Jesus och den heliga Anden); Gud skapar, upprätthåller och försonar världen, och menar 

att målet med våra liv är att leva i gemenskap (s. 8f). Detta kan relateras till vad Vanderslice 

och Mattebo (red.) säger om gemenskap och identitet. Livet, menar Wirzba, är till för att delas, 

och ge och få av andra. Han skriver också att hur vi lever i relationer och genom vårt ätande, så 

formas vår identitet (s. 10). Han skriver: ”Eating joins people to each other, to other creatures 

and the world, and to God through forms of “natural communion” too complex to fathom” (s. 

2). Gemenskapen bildas alltså mellan människor i måltiden, men även med världen och Gud, 

enligt Wirzba.  

Det Wirzba uttrycker angående gemenskap och relationer, liksom Vanderslice och Mattebo 

(red.), utgår från en kristen syn på världen. Uppsatsen undersöker just vilka betydelser som 

uttrycks i måltiden i kristna sammanhang, men en fråga som kommer upp är hur människor 

som inte räknar sig som kristna, eller troende, kan ta till sig dessa slutsatser? Den teologiska 

skapelsesynen på världen, innebär precis det, att världen är skapad. Därför bör människor 

uttrycka tacksamhet, enligt dessa författare. Kan tacksamhet eventuellt spela en lika stor roll 

för människor utanför den kristna världsbilden? Jag kan tänka mig att Wirzba själv skulle svara 

ja på frågan, och det finns mycket populärvetenskaplig litteratur som behandlar just tacksamhet 

som ett fenomen frikopplat från kristendomen. Att leva i gemenskap är dessutom något jag tror 

de flesta vill göra, och kan ses som något positivt och uppbyggande, oavsett tro.  

Angående identitet skriver Wirzba även att vår grund-identitet som människor kommer från 

Guds bud i Edens trädgård, nämligen att människan ska ”bruka och vårda” jorden (från Genesis 

2:15). Han menar att vi alla är beroende av trädgårdar, och att vi på ett sätt alla är 

trädgårdsmästare (s. 35f). Bland annat beskriver han hur vi behöver se oss själva som 

medlemmar av Jorden, som är vårt hem. Detta blir vi genom att äta, och innebär ansvar (s. 59f). 

Wirzba skriver: ”Eating, along with the work and sharing that all eating presupposes, is the 

most fundamental means we know for understanding and appreciating the range and depth of 

creation’s memberships” (s. 76). Genom att äta, enligt Wirzba, ökar vår förståelse för vad det 

innebär att vara del av världen som människa. Det är till och med fundamentalt för att kunna 

förstå vad vår identitet innebär. Däremot är människan också “fallen”, och “i exil”, menar han. 

Vår mänskliga natur har en tendens att falla tillbaka till mönster av arrogans, själviskhet och en 
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känsla av att vi kan klara oss själva (ibid). Vår identitet innebär alltså ett medlemskap i världen, 

men med ett slags skav i sig - nämligen att vi ofta faller i negativa vanor, som inte hjälper 

jorden, våra kroppar eller vår syn på varandra. Synen på oss själva som individer, snarare än en 

kollektiv, verkar enligt Wirzba leda till destruktiva konsekvenser för många aspekter av livet.  

Kroppen och hunger kom upp som ett starkt tema hos både Vanderslice och Mattebo (red.). De 

uttryckte på olika vis hur hungern, genom kroppen, gör oss sammanlänkade genom ett basalt 

behov, men att den också utgör en gräns mellan dem som alltid har tillgång till mat – och dem 

som inte har det. Wirzba skriver ett stycke om ”kroppar i exil”. Det är en del av ett större kapitel 

som behandlar just exiltemat, i relation till hur vi odlar mat och hur ekonomin ser ut. I stort 

menar Wirzba att vi är alldeles för avskurna från vår värld, och inte ser oss som riktiga 

medlemmar i den, vilket leder till sämre förhållanden i många av livets delar (s. 72). Angående 

kroppar skriver han att på grund av vår ohälsosamma syn på naturen och maten, så påverkas 

vår syn på kroppen också negativt. Kroppen blir ett objekt, som går och bör ändras på, genom 

skönhetsoperationer eller andra metoder, som alla handlar om kontroll. Han skriver: ”Together 

they indicate that many people are not at home in their bodies. They find them unsatisfying or 

inherently objectionable” (s. 102). Enligt denna syn så blir våra kroppar något att kontrollera, 

ett objekt, för att få den att passa in. Detta leder till en känsla av falsk självständighet. Wirzba 

poängterar att vi lever genom våra kroppar, som inte är något mer än en gåva – som även innebär 

ansvar: ”In the most fundamental sense, every body is a place of gift” (s. 103, kursivt i original).  

Detta är en viktig poäng som Wirzba gör. Hans perspektiv och människosyn utgår från en 

kristen bild av vad människan är, nämligen ”fallen” och inte alltid perfekt, vilket bland annat 

påverkar vår syn på kroppen i många fall. Detta kan, även om inte språket och anledningarna 

han ger talar till alla, vara en viktig insikt för människor idag. Det finns mycket forskning och 

rapporter som visar oss nästan dagligen hur vår jord mår sämre och sämre, på grund av våra 

utsläpp, matvanor och annat. Utöver det mår människor inte särskilt bra, med många i yngre 

åldrar som får utstå psykisk ohälsa, samt män och kvinnor som dagligen får hantera 

matrelaterade problem som ätstörningar. Wirzbas ordval ”exil”, att det är många aspekter av 

vår värld som lever i exil, är ett intressant och eventuellt fruktbart begrepp, eftersom det kan 

sätta ord på hur många människor upplever sina egna liv eller samhället. Även människor som 

lever på flykt, som inte har ett permanent hem, upplever exil. Just förmågan att kunna se oss 

människor som ett kollektiv, och inte alltid prioritera individens behov, skulle många utvecklas 

av, tror jag.  
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För att komma ur stadiet av exil, uttrycks måltiden som en plats för försoning, även hos Wirzba. 

Han skriver: ”Eating, in other words, is an invitation to enter into communion and be reconciled 

with each other” (s. 11). Vad innebär detta? Att vara “reconciled” innebär att vara försonad. 

Wirzba menar att vi genom måltiden får en möjlighet att försonas med varandra, liksom 

analysens första del kom fram till. En sådan teologisk betydelse i måltiden tror jag är den mest 

rimliga. Många kan känna igen sig i att måltiden kan fungera som en plats där man kan komma 

och bara vara, eller ibland har turen att ha djupa samtal om livets frågor. Detta kan vara ett 

möjligt sätt som försoning kan ske i praktiken. Försoning som levs ut här och nu, som 

Isherwood och Stuart menar, uttrycks som en möjlighet i måltiden.  

Angående att se måltiden som ett tillfälle till andlig övning, skriver Wirzba: “Eating together 

should be an occasion in which people learn to become more attentive and present to the world 

and each other [---] it can be the training ground where people learn to articulate their fears and 

worries” (s. 28). Han skriver även att vi inte kan leva ensamma, på egen hand, vilket måltiden 

visar (s. 34). Om måltiden kan bli en plats där andliga övningar i exempelvis närvaro, 

mellanmänskliga relationer och känslomässig medvetenhet, tror jag att det kan vara något som 

kyrkor och andra instanser kan jobba med. Detta uttrycks även i Mattebos (red.) bok, nämligen 

att närvaron har en viktig del i den andliga övningen. Närvaro känns som en grundläggande 

aspekt i många olika andliga praktiker, såväl kristna som andra religiösa inriktningar. Förutom 

övning i närvaro och relationella faktorer, så betonar Wirzba att det är viktigt att uttrycka sina 

rädslor – för varandra. Det är kanske detta som kan leda till den känslomässiga medvetenheten, 

och som kan hjälpa människor att se varandra som medmänniskor istället för obetydliga 

individer.  

Matens roll är ofta viktig i måltiden, och i de andliga övningarna. Wirzba menar att mat idag är 

mycket industrialiserad. Detta innebär att vi är mindre medvetna om hur matindustrin ser ut, 

och maten är av sämre kvalitet. Han menar att idag är det de fattiga som lider av övervikt och 

fetma, till skillnad från förr, då det ansågs vara ett tecken på rikedom. Detta på grund av att den 

billigaste maten idag ofta är den sämsta för kroppen (s. 105f). Här uttrycks också en 

medvetenhet om matens makt och potentiella farliga sida, vilket jag anser är nödvändigt för en 

seriös reflektion över mat. Faktum är att många inte har tillgång till mat, eller en 

måltidsgemenskap, som dessa betydelser förutsätter. Hur kan försoningen ske om inte alla kan 

få plats? I Gode Gud välsigna maten, amen skriver Lundberg om just detta, och menar att det 

blir kränkande att försöka inbilla sig att måltiden är jämlik. Detta är ett verkligt problem, och 



33 

 
 

många lever i ”exil”. Samtidigt anser jag att de middagskyrkor som Vanderslice berättar om 

verkar ha en verksamhet där åtminstone fler än vanligt får plats, och att de når till en större 

bredd av samhällets grupper. Måltiden, som i dessa fall tillhör en gudstjänst på olika vis, kan 

öppna upp för nya grupper av människor, som poängterats tidigare i analysen.  

Jag uttolkar även att Wirzba ser Jesus Kristus som det sanna livet, som kristna bör efterlikna i 

sina egna liv (s. 145). Detta leder till att se måltiden som en ”minnesstund”, men även något 

som fortsätter i nutid och framåt (s. 153). Det bör leda till en försoning mellan människor, natur 

och Gud, och kan göras bra genom måltiden: “The ministries of Christ demonstrate that the 

path to full or abundant life is not a magical path. It is a practical journey that begins with 

eating” (s. 147). Måltiden kan, enligt honom, fungera som en helande plats, där människors 

relationer återställs och det sanna livet kan förstås. Eventuellt kan detta relateras till det 

framtidshopp, som speciellt Vanderslice uttrycker. Att vara en del av Guds vision, i form av 

försoning och att efterlikna Jesus. Men vad är det sanna livet, om man inte tror på Jesus eller 

omfamnar den kristna tron? Kanske kan det sanna livet innebära ett liv i enlighet med 

gemenskap och ärlighet, och en känsla av att man är på rätt plats (inte i exil)? Det önskar jag 

att Wirzba hade talat mer om generellt, vad han menar sker med de som inte ingår i de kristna 

sammanhangen.  

Till slut menar Wirzba att vi bör äta mer ”eukaristiskt”, vilket innebär att minnas och känna 

Jesu närvaro i måltiden. Nattvarden, menar Wirzba, kan inspirera människor till ett ätande (vid 

exempelvis middagsbordet) som kan leda till mer gästfrihet och gemenskap. Det innebär ett 

ätande som samlar, och inte separerar eller skadar, människor (s. 149f). Han menar att en 

tacksam inställning, att verkligen vara tacksam för skapelsen och maten, innebär att minnas att 

allt är en gåva från Gud. Dessutom anser han att de flesta idag inte äter på ett eukaristiskt sätt 

(s. 158f). Senare skriver han följande apropå eukaristiskt ätande:  

Eating Eucharistically restores human memory to its rightful orientation. [---] Receiving his offering of 

himself as our food and drink, we are invited to turn our lives into gifts of nurture that by sharing extend 

rather than deplete our common life. When we eat at this table we learn to receive and cherish the world 

and each other as gifts. We learn to carry the world and each other in a hospitable way, making faithful 

and grateful speech possible (s. 200f).  

I citatet syftar “his” (hans) till Jesus. Wirzba uttrycker alltså att eftersom Jesus gav sitt liv som 

en gåva, så bör vi försöka efterlikna detta i våra liv. Det räcker inte att ”endast” slänga i sig mat 

i all hast, utan att ha en medveten inställning och tacksamhet inför det man har framför sig. 
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Sammanfattningsvis tolkar jag Wirzba som att han menar att genom måltiden, och att äta på ett 

eukaristiskt vis, lär vi känna varandra och lär av varandra. Han lägger stor vikt i maten, och att 

förstå hur vi och världen lever i exil många gånger. Detta anser jag kan vara ett fruktbart 

begrepp i dagens mer och mer distanserade samhälle. Genom att inse att världen är en gåva, 

menar Wirzba, och att lära sig att leva lite mer som en trädgårdsmästare, kan måltiden bli den 

plats för försoning som både Vanderslice och Mattebo (red.) talar om. 

3.3 Slutsatser   

 

Uppsatsens huvudfrågeställning är: Vilka teologiska betydelser uttrycks i måltiden i kristna 

sammanhang? Slutsatserna som dras utifrån uppsatsens metod och material är att måltidens 

teologiska betydelser i kristna sammanhang är åtskilliga. Dess största betydelse verkar vara att 

bilda gemenskap, mellan människor, mellan människor och naturen och mellan människor och 

Gud. Betydelsen av kroppen i måltiden har varit genomgående positiv, och inte setts som något 

avskilt som bör kontrolleras, utan snarare älskas och lyssnas på. Kroppen har en viktig roll i 

måltidens betydelse, eftersom det är genom den man känner hunger. I hungern finns 

gemenskap, och alla upplever hunger. Måltiden kan även hjälpa människor att finna sin 

identitet, utifrån det analyserade materialet. Identiteten som människa, som kulturellt påverkad 

varelse, och som kristen, är alla faktorer som kommit upp i analysen och dialogen med Wirzba.  

Måltiden kan även bli en plats för andliga övningar, där helighet i vardagen kan få plats på 

många vis. Bland annat genom bordsbön, närvaro, bakning och odling. Wirzba poängterar att 

alla mår gott av att förstå sig på odling och att inte försöka kontrollera allt, utan snarare se allt 

som en gåva. Han anser även att vi människor ofta lever i exil, exempelvis i våra kroppar, som 

leder till förödande konsekvenser. Vi behöver försöka äta mer medvetet, genom vad han kallar 

”eukaristiskt ätande”, som ska leda oss till större försoning och gemenskap. Jag tror att 

begreppet ”exil” kan fungera som ett sätt att förstå sig på den distans som finns mellan 

människor, och i måltidens alla aspekter (odling, produktion et cetera). Dessutom menar jag att 

det som eukaristiskt ätande innebär, skulle kunna vara ett förhållningssätt som kan vara 

fruktsamt i många sammanhang, oavsett tro. Det kan bidra till en uppskattning av miljön, de 

som arbetar med matproduktion samt de möjliga betydelser som måltiden kan ha.   

Jag belyste i avsnittet ”Avgränsningar” att detta material inte har kunnat ge en uttömmande 

representation av alla kristnas syn på måltidens teologiska betydelser. Detta innebär dock inte 

att inga slutsatser kan dras utifrån uppsatsens analys, med vald metod och teori. Det faktum att 
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böckerna är från USA och Sverige ger en slags bredd till materialet. Vanderslice och Wirzba är 

båda amerikaner, och har tydligt mer utförliga resonemang kring måltidens betydelser. Mattebo 

(red.) har i sin bok olika författares reflektioner kring måltiden, som visar på en medvetenhet 

även i Sverige. Jag anser att uppsatsen kan ge en fingervisning på vilka betydelser som uttrycks 

i måltiden i kristna sammanhang.  

4. Sammanfattning  
 

I inledningen av uppsatsen ställdes följande huvudfrågeställning upp: Vilka teologiska 

betydelser uttrycks i måltiden i kristna sammanhang? 

För att kunna svara på frågan har teorierna kroppsteologi och levd religion använts som 

perspektiv. Uppsatsens metod bestod av två steg, först en innehållsanalys med fokus på att tolka 

känslor och upplevelser som uttrycks i primärmaterialet. Analysens andra del var en dialog med 

Norman Wirzba utifrån de slutsatser som jag själv drog i analysens första del. Primärmaterialet 

bestod av två böcker av kategorin uppbyggelselitteratur, nämligen verk av Kendall Vanderslice 

och Lina Mattebo (red.). Sekundärmaterialet bestod av Wirzbas bok Food and Faith – A 

Theology of Eating (2011).  

Uppsatsens slutsats är att måltiden har många teologiska betydelser, och att den är en central 

och viktig del i många kristna sammanhang. I USA finns en expansiv trend att starta 

middagskyrkor, som centrerar sin gudstjänst runt måltiden. I Sverige finns kristna som 

reflekterar över måltiden och matens betydelse för sin tro. Maten i sig spelar också en stor roll, 

och kan fungera som en andlig övning för många. De största betydelserna som har framkommit 

av analysen är att många verkar uppleva gemenskap och identitet genom måltiden, och uttrycker 

en känsla av gudsnärvaro. Kroppen uttrycks mestadels som en positiv del i kristnas syn på 

måltiden, men samtidigt finns en medvetenhet om problematiken i hunger och utanförskap. 

Dessutom finns en tanke om måltiden som en andlig övning, där människor upplever helighet 

i vardagen. Norman Wirzbas begrepp ”exil” har jag funnit vara ett möjligt fruktbart begrepp för 

att förstå måltidens problematiska sidor.  

För framtida forskning skulle det vara intressant att noggrannare utforska vilken betydelse 

genus har i måltiden. Vilka anser egentligen att måltiden känns befriande och 

gemenskapsbildande? Finns det problematik inom måltidens strukturer, såsom makt eller 

sexualitet, som går att undersöka? En annan aspekt som jag anser skulle vara intressant för 
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vidare forskning är ämnet mat, matproduktion och måltider i svensk kontext. Materialet i denna 

uppsats har varit från USA och Sverige, båda västerländska och rika länder. Dessutom belystes 

att den mesta forskning om måltidens betydelser är amerikansk, vilket tyder på ett behov att 

utforska även andra länders syn på måltidens betydelser. Analysen visar att det finns en 

medvetenhet kring att maten är viktig för människors kulturella identitet och tro, då uppkommer 

frågan hur detta kan se ut hos kristna i länder förutom USA. Till slut vore det även intressant 

att utforska måltidens eventuella betydelser i sammanhang där människor inte beskriver sig 

som kristna. 

De begränsningar som uppsatsen mött är det faktum att analysen utgått från endast tre böcker, 

två från USA och en från Sverige. Detta gör att inga generella slutsatser om alla kristnas syn på 

måltidens betydelse kan göras. Däremot ger uppsatsen en fingervisning om hur två olika länder, 

samt hur kristna från olika inriktningar, förstår måltidens betydelse.  

Slutligen anser jag att de betydelser som uppsatsen funnit i kristna sammanhang skulle kunna 

vara något som även andra sammanhang kan berikas av. Att se måltiden som ett tillfälle att 

samlas över de vanliga sociala gränserna skulle eventuellt ge oss fler och djupare insikter om 

vad det innebär att vara människa. Det finns idag en stark rörelse och trend av kristna som vill 

samlas kring måltiden, utöver nattvarden i gudstjänstlokaler. I och med denna uppsats hoppas 

jag att detta kan bli ett bidrag till det stora området ”måltidens teologi”. 
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