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Abstract 

This study in Old Testament exegesis is focused on two interpretations of three central passages 

in the book of Job, by C.G. Jung in Answer to Job (1952) and Leo Perdue in Wisdom in Revolt – 

Metaphorical Theology in the Book of Job (1991). The study examines the questions addressed to 

the book of Job by Jung and Perdue respectively, and the expectations that are imbedded in their 

readings. The concepts of ”horizon of expectation” and “gaps” from Reception theory are central 

to the interpretation.  
More particularly, the study examines the interpretations by Jung and Perdue of two passages in 

the book of Job where there is a verbal confrontation between Job and God, and the very last se-

quence of the book, the epilogue. These scenes also represent what W. Iser calls “gaps” (Leerstel-

len) in the narration, ambiguous passages, designed to activate the reader’s participation in the 

interpretation of a text. 
In the study, the horizon of expectations of Jung and Perdue respectively, is outlined and com-

pared. The results show that, while the theologian Perdue is interested in the psychological aspects 

of Job’s process in relation to God, Jung, the psychologist, paradoxically is focused on the theo-

logical question of God’s character and being.  
The study’s point of outlook is that in each interpretation of a text, the reader’s horizon of expecta-

tion is embedded. When it comes to Bible commentary, layers of historical contexts and theologi-

cal tradition shape the interpretative work. Nevertheless, each reader also confronts the text anew 

while reading, within the frames of his own experiences and expectations.  
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1. Inledning  

Bakgrund 

Jobs bok i Gamla testamentet väcker frågor om lidande och mening på ett sätt som 

ständigt är aktuellt. Det är därför inte förvånande att psykologen C.G. Jung 

(1875–1961) lyfter fram just Jobs bok när han tar sig an lidandets problematik. 

Svar på Job (1952)1 skriver Jung inte långt efter andra världskrigets slut och den 

moderna krigsföringens fruktansvärda följder var uppenbara. I boken uttrycker 

han oro inför framtiden. 

 

Atombomben hänger över oss som ett damoklessvärd, och i bakgrunden lu-

rar de ojämförligt mycket fruktansvärdare möjligheterna av ett kemiskt krig 

från luften, något som kan ställa till och med Apokalypsens fasor i skug-

gan. (…) Apokalypsen, som med rätta står i Nya testamentets slut, går ut 

över dess värld och når en framtid som med alla apokalyptiska fasor nu 

kommit i gripbar närhet för oss. Ett beslut som i ett obevakat ögonblick 

fattas i ett herostratiskt ryktbart huvud kan räcka för att utlösa världskata-

strofen. Den tråd på vilken vårt öde hänger har blivit tunn. Det är inte natu-

ren utan ”mänsklighetens genius” som knutit den ödesdigra snara med vil-

ken mänskligheten när som helst kan ta sig av daga. (Jung 1954, 131–133) 

 

Jung poängterar att det inte är någon självklarhet att han som lekman tar sig an 

Jobs bok och lidandets problem, men att frågorna är akuta och måste behandlas. 

 

Vi har upplevt så oerhörda och uppskakande ting, att frågan hur detta (på 

något sätt) skall kunna förenas med idén om en god Gud blivit brännande. 

Det rör sig här inte längre om ett teologiskt-fackvetenskapligt problem utan 

om en allmänmänsklig religiös mardröm till vars behandling en teologisk 

lekman, sådan som jag, kan eller kanske måste bidra med ett ord. (Jung 

1954, 136)  

 

Svar på Job var banbrytande i sitt sätt att ta sig an teologiska frågor och bibeltolk-

ning ur ett psykologiskt perspektiv. Att tillämpa psykologiska teorier inom bibel-

tolkningen var visserligen inte helt nytt. Så tidigt som 1829 gjorde Karl Hase psy-

                                                 
1 Originaltitel Antwort auf Hiob 
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kologiska analyser på Jesus i Das Leben Jesu (1829). Han var en av flera som 

insisterade på att en giltig historisk rekonstruktion av Jesu liv måste innefatta en 

psykologisk analys.2 Men Jungs ärende var inte att rekonstruera en historisk per-

son, utan att behandla ett problem i sin samtid. Att förankra bibeltolkningen i 

samtiden på det sätt som Jung gör i Svar på Job är över lag inte så vanligt i 1900-

talets bibelforskning. Det vore ett rimligt antagande att den västerländska kristna 

teologins tolkning av Jobs bok skulle ha genomgått en radikal förskjutning till 

följd av förintelsens händelser, men så är inte fallet. Anthony Swindell konstaterar 

i sin artikel i Encyclopedia of the Bible and Its Reception (2017) att den väster-

ländska kristna teologin var långsam på att bearbeta förintelsen, och att även Svar 

på Job kan kritiseras för att vara otillräcklig i den frågan.3 Han poängterar dock att 

boken var ett för sin tid modigt försök att skriva om Jobs bok, och att den kan ses 

som ett steg på vägen till att bearbeta 1900-talets händelser. 

 

There is probably no point in labouring the utter inadequacy of Answer to 

Job in relation to genocide, but in its time it was a daring attempt to rewrite 

the Job-story to deal with what its author experienced at close quarters in 

the psyches of his patients. Perhaps it can be seen as one stage in the dis-

turbingly slow response of western culture to the Shoah. (Swindell 2017, 

354) 

 

Inom judisk teologi är situationen en annan, och man kan se ett radikalt brott mot 

tidigare tolkningstraditioner (Swindell 2017, 354). Generellt sett har Guds hand-

lande mot Job börjat ifrågasättas, och Job, som inom judisk bibelutläggning ofta 

                                                 
2 Psykologiska perspektiv på bibliska personer mötte på motstånd. I The Psychiatric Study of Je-

sus: exposition and Criticism (1913) invänder Albert Schweitzer mot studier som på basen av 

psykopatologiska anlyser diagnostiserar Jesus som mentalt sjuk. Han uppfattar den slutsatsen som 

värdelös både ur medicinskt och historisk-kritiskt perspektiv (Rollins 1995, 10). Jung är själv 

kritisk till att försöka rekonstruera Jesus psykologi och biografi. Då utgår man från att Kristi gu-

domliga natur kan skiljas från den mänskliga, och det är inte möjligt, menar han: ”De båda natu-

rerna genomtränger varandra på ett sådant sätt att ett försök att skilja dem åt stympar dem båda; 

det gudomliga överskuggar människan, och människan är knappast fattbar som empirisk person-

lighet. Den moderna psykologins kunskapsmedel räcker inte heller för att belysa alla dunkla sam-

manhang. Varje försök att i klarhetens intresse framhäva ett enskilt drag gör våld på ett annat, som 

antingen med hänsyn till den gudomliga naturen eller med hänsyn till den mänskliga är lika vik-

tigt. Det vardagliga genomkorsas i så hög grad av det underbara och det mytiska att man aldrig är 

säker på sina fakta. Men det som är mest störande och förvirrande är omständigheten att just de 

äldsta skrifterna, nämligen Paulus, inte tycks ha det allra minsta intresse för Kristi konkreta 

mänskliga existens. Även de synoptiska evangelierna är otillfredsställande då de i högre grad bär 

prägeln av propagandaskrifter än av biografier”. (Jung 1952, 72)  
3 Jung nämner, som vi sett, moderna krigsvapen, men nämner inte explicit vare sig förintelsen eller 

den kluvna roll som de kristna kyrkorna hade i de nazistiska och fascistiska ideologiernas fram-

växt. 
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tolkas som en personifikation av det judiska folket, uppfattas inte som skyldig till 

sitt eget lidande.4   

Någon som liksom Jung söker efter nya grepp på den västerländska 

kristna tolkningen av Bibeln och Jobs bok är den amerikanska teologen Leo Per-

due (1946–2017).5 I The Collapse of History-Reconstructing Old Testament Theo-

logy (1994) konstaterar Perdue att det är nödvändigt att bibelforskningen förnyas 

och lyfter in andra metoder än de historisk-kritiska för att vara relevant i ett post-

modernt samhälle. 

 

To make biblical study and Old Testament theology no more than disci-

pline of antiquarian interest removes them from the vital interests of con-

temporary society and its search for meaning and values. (Perdue 1994, 9) 

 

Upplysningens epistemologiska antaganden om objektivitet och rationalitet har 

tappat trovärdighet, till följd av den moderna teknologins ”bi-products”, konstate-

rar Perdue (1994, 8).6 I sin forskning undersöker Perdue vishetslitteraturen i 

Gamla Testamentet och hur dess författare använder ett metaforiskt och mytiskt 

språk utifrån deras historiska kontext. I Wisdom in Revolt (1991) fokuserar Perdue 

på Jobs bok. Han kombinerar ett författarorienterat perspektiv med metaforteori i 

strukturalistisk och antropologisk anda, genom att analysera hur författaren till 

Jobs bok använder sig av rotmetaforer och mytiska mönster.7  

Genom sina läsningar av Jobs bok bearbetar och behandlar både 

Jung och Perdue upplysningsarvets kunskapssyn. I Svar på Job utmanar Jung teo-

logins objektivitetsideal och distanserade förhållningssätt till de egna känslorna 

och erfarenheterna, och söker ett existentiellt svar på människans belägenhet. I 

Wisdom in Revolt försöker Perdue flytta fokus från kunskap som ett objekt, till 

språkets dynamiska men också regelbundna natur. Utifrån den receptionsteore-

tiska begreppsapparaten kan man säga att den förväntningshorisont som ligger till 

grund för såväl Jungs som Perdues tolkning skiljer sig från en traditionellt histo-

risk-kritisk studie. 

                                                 
4
 Martin Buber argumenterar i The Prophetic Faith (1948) för att Job 2:3 tyder på att Gud är skyl-

dig. Robert Gordis försvarar också han Job, men till skillnad från Buber kritiserar han inte Gud. 

Det centrala budskapet enligt Gordis är att den lidande ska hålla fast vid sin rättfärdighet trots att 

det är svårt att acceptera Guds handlande (Swindell 2017, 334; 354). 
5
 Leo Perdue var professor i hebreiska Bibeln och präst på det protestantiska universitetet Brite 

Divinity School. 
6
 Perdue nämner patriarkat, kolonialism, förintelsen, förstörelsen av biosfären och hotet om kärn-

vapenkrig (Perdue 1994, 8). 
7 Hans tillämpning av begreppet myt har likheter med den strukturalistiska tolkningstradition som 

hade sin början hos antropologen Claude Lévi-Strauss.  
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Syfte och frågeställningar 

I föreliggande uppsats lyfter jag fram två utläggningar av Jobs bok som har ett 

alternativt sätt att närma sig bibeltexten i förhållande till traditionell exegetik. 

Med receptionsteoretikern Hans Jauss’ begrepp utgår de från en annan förvänt-

ningshorisont.8 Uppsatsen syftar till att belysa vilka betydelser som skapas i C.G. 

Jungs och Leo Perdues läsningar av Jobs bok, och hur dessa formas av deras re-

spektive förväntningshorisont.  

Analysen avser att besvara följande frågor. Vilken slags läsare tar 

plats i C.G. Jungs respektive Leo Perdues läsning av Jobs bok? Vilken förvänt-

ningshorisont framträder i deras läsningar? Hur skiljer sig deras läsningar från 

varandra och vad har de gemensamt? 

Teoretiska utgångspunkter och metod 

Uppsatsen utgår från det receptionsteoretiska antagandet att läsarens förförståelse 

påverkar vad läsaren ser i texten. Hans Jauss använder begreppet ”förväntningsho-

risont” för att beskriva läsarens förförståelse. Förväntningshorisonten innefattar de 

kulturella, moraliska och litterära förväntningar som finns hos läsaren. I läsakten 

möter läsarens förväntningshorisont den historiska horisonten, dvs. de historiska 

sammanhang som format texten, vilket påverkar läsarens förväntningshorisont 

och hur den tolkar texten (Jauss 1982, 40-41; 146). 

Intresset för läsaren inom receptionsteorin grundar sig på antagan-

den om textens betydelse.  Enligt receptionsteoretikern Wolfgang Iser har en text 

inte en enda betydelse utan består av flera betydelsepotentialer, av vilka några 

aktualiseras under läsakten (Iser 1978, 19;21-22). Iser förstår läsakten som en rea-

lisering av textens betydelsemöjligheter, där läsaren har en avgörande roll (Iser 

1978, ix).  

Luckor (Leerstellen) är i Isers teori platser i texten som är mångty-

diga och ger utrymme för olikartade tolkningar (Iser 1978, 167–168). Uppsatsens 

metod är närläsning av tre luckor i Jobs bok, nämligen Jobs två svar till Gud, och 

slutet av Jobs bok, den s.k. epilogen. I ett bibeltolkningssammanhang är det vik-

tigt att påpeka att luckor enligt Isers förståelse inte är tolkningsproblem, utan 

tolkningsplatser. Varje oklarhet i texten är alltså inte en lucka i den mening som 

Iser avser. När Perdue t.ex. diskuterar varför epilogen har en annorlunda stil än 

föregående avsnitt är det en oklarhet av en annan art. Uppsatsen utgår från anta-

gandet att läsarens förväntningshorisont speglas i tolkningen av dessa platser i 

texten. Jung och Perdue har sina sätt att läsa luckorna, och hur de läser dessa 

luckor återspeglar deras förväntningshorisont. Utifrån resultatet av närläsningen 

                                                 
8 Om förväntningshorisont, se avsnittet ”teoretiska utgångspunkter och metod”. 



5 

 

görs en komparativ analys, med fokus på tre frågor som utifrån närläsningen visat 

sig belysa derar likheter och olikheter: vem är Job, vem är Gud och hurdan är re-

lationen mellan Job och Gud?  

Det receptionsteoretiska perspektivet lämpar sig i analysen av Jungs 

läsning eftersom han uttrycker en liknande förståelse för textens betydelse som 

receptionsteoretikerna. Han tonar ner författarens auktoritet i frågan om textens 

betydelse, och lyfter fram att de egna erfarenheterna och känslorna inte bara på-

verkar utan också driver honom till att läsa Jobs bok. Kanske skulle Jung hålla 

med Iser om att textens betydelse inte definieras av författarens intention utan 

skapas under läsakten, och att texten bär på flera betydelsepotentialer.  

Bibelvetenskaplig forskning om Jobs bok och nya perspektiv  

Ett exempel på en nutida traditionellt exegetisk utläggning av Jobs bok är David 

Clines kommentar till Jobs bok i Word Biblical Commentary (2011). Clines moti-

verar sina tolkningar utifrån historisk-kritiska argument, såsom tillkomsthistoria, 

genrekontext och form. Strukturen följer konventionerna för bibelkommentars-

genren. Varje analysavsnitt inleds med ett översättningsförslag och en diskussion 

om översättningsalternativ. Därefter följer en analys av form, struktur och situat-

ion, och en genomgång av textavsnitten vers för vers, samt en diskussion om tolk-

ningsalternativ. Centralt i Clines tolkning är att dialogen mellan Job och Gud föl-

jer en juridisk form som styr vad Job säger, medan ”tonfallet” i texten vittnar om 

att Job på ett personligt plan tänker och känner något annat (Clines 2011, 1138).9  

En tolkning av Jobs bok som bryter med det historisk-kritiska per-

spektivet är The Book of Job: A Contest of Moral Imaginations (2003) av Carol 

Newsom. Utifrån Michail Bachtins dialogiska perspektiv undersöker Newsom hur 

de estetiska formerna i Jobs bok kommunicerar med karaktärernas röster. En del 

av materialet för denna uppsats, Wisdom in Revolt- Metaphorical Theology in the 

Book of Job (1991) av Leo Perdue är ett annat sådant exempel. Perdue bryter inte 

helt med det historisk-kritiska perspektivet utan kombinerar det med ett språkteo-

retiskt. Margaret Odell konstaterar i artikeln History of Metaphor: Constributions 

to Old Testament Theology in the Works of Leo G. Perdue (1998) att Perdue hittar 

nya vägar för den bibliska teologin, som hon menar att hamnat i en återvänds-

gränd, genom att kombinera historisk-kritiska metoder med språkteori (Odell 

1998).  

                                                 
9 Enligt Clines är situationen för dialogen mellan Job och Gud en rättegång där Job är målsägande. I sitt första 

svar (39:36–38) antyder Job att han inte kommer att gå vidare med sitt rättsfall, medan han i sitt andra svar 

(42:1–6) meddelar att han nu lägger ner sina målsägaranspråk. På ett personligt plan däremot ångrar Job 

ingenting (Clines 2011).  



6 

 

Det författarorienterade och historiska perspektivet är fortsatt etable-

rat inom bibelforskningen idag, vilket bibelkommentarer som David Clines’ 

kommentar på Jobs bok visar. Intresset för historie-kritik för studiet av Bibeln 

växte under 1800-talets mitt, med bl.a. Julius Wellhausens (1844-1918) fyrkälls-

hypotes (Mead 2007, 35-36). Från 1970-talet har historie-kritiken blivit mindre 

dominerande inom bibelvetenskapen, en förändring som Leo Perdue kartlägger i 

The Collapse of History: Reconstructing Old Testament Theology (1994). Walter 

Brueggemann konstaterar i bokens förord att Perdue bidrar till att bereda plats åt 

forskare som strävar bort från både bibeltolkning med objektivistiska sanningsan-

språk i positivistisk anda å ena sidan, och normativ bibeltolkning i Barthiansk 

anda å andra sidan (Perdue 1994, x). I Reconstructing Old Testament Theology: 

After the Collapse of History (2005) lyfter Perdue nya perspektiv och metoder i 

bibeltolkning, såsom befrielseteologi och feministiska teologier. Sammantaget om 

Perdues forskning kan man säga att han strävar efter att hitta nya vägar för bibel-

vetenskapen.  

Diskussion om C.G. Jungs relevans för teologin 

I artikeln ”Jung’s Challenge to Contemoprary Religion” (1987) förstår Wayne G. 

Rollins att Jungs sätt att läsa Bibeln utifrån den analytiska psykologin som en väl-

kommen utmaning till bibelforskningen. I antologin Jung and the Interpretation 

of the Bible (1995) tillämpar teologer och bibelforskare Jungs tankar om individu-

ation, drömmar, symboler och vishet i tolkningen av olika bibeltexter. Antologin 

beskrivs i bokens inledning som ett första försök till att föra in Jungs psykologi i 

bibelvetenskapen: ”This work constitutes a first organized attempt at a Jungian 

psychological movement in biblical studies from the side of biblical scholarship” 

(Miller 1995, 7). I artikeln ”Johannine Symbolism” i samma antologi tolkar Mi-

chael W. Newheart den negativa bilden av judarna i Johannesevangeliet som en 

projektion. Församlingen i Johannesevangeliet identifierar sig med Kristusljuset, 

menar Newheart, och därför projiceras dess mörker på judarna. Newheart lyfter 

också att tolkningen är relevant för läsaren. 

 

Perhaps the figure of the Jews in the Fourth Gospel can help the modern 

reader become conscious of - and withdraw - his or her own projections 

that are made onto others. Through reading about the shadow figure of the 

Jews in the Gospel, the reader can become conscious of the darkness within 

oneself. (Newheart 1995, 90) 

 

Att relatera texten till läsaren och dess sammanhang är också ett uttalat syfte med 

antologin, vilket Rollins skriver i introduktionskapitlet ”Psychology, Hermeneu-

tics and the Bible”. 
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Though psycho-hermeneutical approach to the Bible from a Jungian per-

spective will utilize the findings of historical-literary critical research and 

focus on the specific hermeneutical tasks enumerated in the preceding 

section, its ultimate goal is to relate the text to the life experience of the re-

ader and the reading community, diverting the reader from the tendency, 

for example, to talk of ’Christ’s cross’ ’out there’, rather than discover our 

own cross.’ (Rollins 1995, 36-37)10 

 

I Jung and the Interpretation of the Bible ser man alltså att Jungs psykologi inspi-

rerat till att lyfta fram betydelsen av läsarens erfarenheter.   

Svar på Job (1952) som enskilt verk analyserar Jung-forskaren Ed-

ward F. Edinger i Transformation of the God-Image (1992). Han analyserar ur 

psykoterapeutens perspektiv och fördjupar sig inte i de teologiska och bibelher-

meneutiska frågorna som Svar på Job lyfter och hanterar. Inom bibelvetenskapen 

har Svar på Job behandlats i relativt liten utsträckning. David Clines hänvisar till 

Svar på Job i sin Jobkommentar i Word Biblical Commentary, dock endast på ett 

ytligt plan; Clines håller med Jung om att Jobs svar till Gud är tvetydigt (Clines 

2011, 1212). Clines tar alltså inte fasta på de implikationer som Jungs läsning 

bidrar med till bibelvetenskapen. Enligt min uppfattning visar Clines’ korta hän-

visning att de fundamentala frågor som Jung ställer om Guds natur inte till fullo 

har lyfts in i bibelvetenskapen. Uppsatsen bidrar således till att inom ramen för 

bibelvetenskap aktualisera Jungs frågor till teologin. 

I vilken mån kan då Jungs psykologi förstås som teologisk? Martin 

Buber kritiserar i The Eclipse of God (1952) Jung för att, trots sin uttalade öd-

mjukhet inför möjligheten att beskriva Gud själv, gör metafysiska påståenden om 

Gud och att det går utanför psykologins befogenheter. Psykoterapeuten Julia M. 

Jewett menar i artikeln Womansoul – A Feminine Corrective to Christian Imagery 

(1987) att Jungs psykologi är relevant för teologin och kyrkan. Enligt Jewett ba-

lanserar Jungs tankar upp den västerländska kyrkans och religiositetens överbeto-

ning av en rationalistisk kunskapssyn genom att han lyfter fram den andliga erfa-

renheten. Hon menar också att Jungs tanke om feminina arketyper uppvärderar 

själen och anden och kan bidra till en mer dynamisk kyrka. (Jewett 1987, 162-

163; 172) Owe Wikström lyfter i artikeln C.G. Jung som teolog (1992) Jungs för-

ståelse av själen och själens koppling till Gud. 

 

Gud är inte för Jung ett fritt svävande absolut objekt (eller subjekt) som 

finns ovanför eller vid sidan av denna tillvaro och som man kan ’tro på’ el-

                                                 
10 Citat från Jung, Letters, 2. 76-77 (Miller 1995, 116). 
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ler relatera till. I stället är Gud själens ontologiska urgrund. Jung lyssnar till 

själens rörelser och anar där bakom en annan rörare. (Wikström 1992) 

 

Wikström uppfattar alltså att Jung gör en viss koppling mellan det psykologiska 

och det gudomliga. I Svar på Job skriver Jung att det transcendenta och våra bil-

der hör ihop, på något sätt.  

 

Otvivelaktigt ligger något i förhållande till medvetandet transcendent till 

grund för dessa bilder, som gör att utsagorna inte varierar kaotiskt utan 

några som helst gränser, utan hänför sig till några få principer eller arkety-

per. Dessa arketyper är liksom psyket självt, eller materien, i sig inte till-

gängliga för kunskap; man kan endast göra modeller av dem, om vilka vi 

vet att de är otillfredsställande, något som ständigt på nytt bekräftas av de 

religiösa utsagorna. (Jung 1954, 12)  

 

Som jag uppfattar Jung finns det en spänning i hans förhållningssätt till det gu-

domliga. Dels antar han att vi inte alls kan ha kunskap om Gud, det transcendenta 

och arketyperna, och dels menar Jung sig kunna tolka bilder och berättelser på sätt 

som är närmare sanningen än andra. Jungs otydlighet i frågan om hurdan gränsen 

mellan människa och Gud är öppnar upp för en mångfald av tolkningar och till-

lämpningar av hur Jungs psykologi relaterar till teologin. I alla fall kan man kon-

statera att Jung öppnar upp för en dialog mellan psykologin och teologin genom 

att koppla det individuella psyket till en kollektiv och arketypisk värld.  

C.G. Jungs analytiska psykologi 

Som en bakgrund till analysen ges här en beskrivning av Jungs analytiska psyko-

logi.  

I den analytiska psykologin pekar Jung på ett samband mellan det 

individuella livet och en kollektiv arketypisk värld. Jung håller inte med psykoa-

nalytikerns grundare Sigmund Freud (1856-1939) om att det omedvetna enbart 

består av ”infantila tendenser” och psykiska faktorer som det medvetna har trängt 

undan eftersom det inte kan hantera dem. Istället betonar Jung det omedvetnas 

självständighet gentemot medvetandet (Jung 1969, 277; Jung 1967, 13). Det kol-

lektiva omedvetna består av hela mänsklighetens historiska arv, menar Jung, och 

manifesteras genom arketyper i det omedvetna (Jung 1969, 3-4).11 Arketyper be-

tecknar enligt Jung universella bilder som har funnits sedan urminnes tider. De 

                                                 
11 Begreppet ”arketyp” hittar Jung hos Philo Judaeus, Iranaeus, i den hermetiska textsamlingen Corpus Her-

meticum och hos Dionysius Areopagiten. Arketyp hittar han också som idé hos Augustinus genom ”adeae 

principales” samt i platonskt tänkande (Jung 1969, 4). 
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kan studeras eftersom de kommer till uttryck genom myter, sagor, drömmar, vis-

ioner, religiösa riter, symboler och dogmer. Dessa arketyper har gått igenom 

medvetandet, och därmed förändrats, menar Jung, medan arketyperna i drömmar 

och visioner kommer fram mer direkt. 

 

The archetype is essentially an unconscious content that is altered by be-

coming conscious and by being perceived, and it takes its colour from the 

individual consciousness in which it happens to appear. (Jung 1969, 5) 

 

”Självet” är för Jung det individuella psykets helhet, medan ”egot” bara är en del 

av individens psyke (Jung 1969, 187). Jung poängterar att egot och medvetandet 

inte är självet, det hela, utan att självet innefattar också det omedvetna.  

 

It is generally assumed that consciousness is the whole of the psychological 

individual. But knowledge of the phenomena that can only be explained on 

the hypothesis of unconscious psychic processes makes it doubtful whether 

the ego and its contents are in fact identical with the ”whole”. If un-

conscious processes exist at all, they must surely belong to the totality of 

the individual, even though they are not components of the conscious ego 

(…). There is plenty of evidence to show that the consciousness is very far 

from covering the psyche in its totality. Many things occur se-

miconsciously, and a great many more remain entirely unconscious (Jung 

1969, 275-276).  

 

”Individuation” är individens psykologiska mognadsprocess. För att mogna krävs 

att medvetandet sätts i dialog med det omedvetna. Symboler ur det omedvetna 

förenar det medvetna och det omedvetna i en balanserad helhet (Jung 1969, 40; 

287-288). De individuella processerna har i Jungs tänkande också en kollektiv 

motsvarighet.  

Det kompensatoriska och komplementära förhållandet mellan det 

medvetna och det omedvetna i Jungs psykologi beskriver Frieda Fordham i Intro-

duction to Jung’s Psychology (1953).12 Libido i Jungs psykologi är, noterar Ford-

ham, inte bara den sexuella driften utan en allmän livskraft som uttrycker sig i alla 

våra drifter, såsom människans behov av att skapa. Medvetet och omedvetet är 

varandras motsatser och detta motsatsförhållande utgör förutsättningen för att 

energi ska kunna flöda mellan dem. Ju större spänningen är mellan dem desto 

större energi. När psyket fungerar som det ska reglerar det sig självt så att det når 

inbördes jämvikt, men om det naturliga flödet mellan motsatserna hindras flödar 

libido till det omedvetna. Det omedvetna blir då överladdat med energi, med följ-

                                                 
12 Jung har själv skrivit förordet till Fordhams bok, se Introduction to Jung’s Psychology s.10.  
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den att det omedvetna läcker ut till det medvetna i form av fantasier, psykoser, 

infantila eller djuriska beteenden eller våldsamma utbrott. I den terapeutiska pro-

cessen såg Jung det som viktigt att det medvetna och det omedvetna samarbetade. 

Jung lade stor vikt vid människans aktuella problem och menade att de inte nöd-

vändigtvis måste härledas till barndomen (Fordham 1959, 17-19). 

Fordham noterar vidare att Jung i behandlingen av patienters dröm-

mar inte tvingade sina egna tolkningar på patienten. Han gav patienten i uppgift 

att själv illustrera sin dröm i bilder eller vaxmodeller. Eftersom Jung menade att 

det omedvetna ofta tar sig uttryck i primitiva symboler, och att symbolens kraft 

går förlorad om man försöker pressa in den i vissa estetiska kategorier, föredrog 

han att patienten skapade något naivt, menar Fordham. Syftet med att arbeta med 

drömmar på det sättet var att patienten skulle utveckla sin självständighet och lära 

sig att i viss mån själv förstå det omedvetna (Fordham 1959, 106-107). 
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2. Analys 

Tre centrala textavsnitt i Jobs bok 

Uppsatsens metod är närläsning av tre luckor (Leerstellen) i Jobs bok, Jobs två 

svar till Gud, och slutet av Jobs bok, dvs. epilogen. Dessa är luckor i Isers mening 

eftersom de är mångtydiga och ger utrymme för olikartade tolkningar.  

Dialogen mellan Job och Gud sker först mot slutet av berättelsen. 

Innan dess har en diskussion mellan Job och tre vänner ägt rum. Job är förtvivlad 

över sin situation, eftersom han drabbats av svåra förluster och kroppsliga plågor. 

”Jag har blivit ett byte för hans [Gud] rasande vrede, han har visat tänderna mot 

mig och genomborrat mig med hätska blickar. Man hångrinar mot mig, skymfar 

mig och slår mig i ansiktet, alla går emot mig i flock. Gud har utlämnat mig åt 

brottslingar, kastat mig i syndares händer. Mitt i min trygghet skakade han om 

mig, grep mig i nacken och krossade mig.” (16:9-12) Vännerna anser att Job själv 

försatt sig i olycka: ”Du slits sönder av ditt eget raseri.” (18:4) Job vill komma till 

tals med Gud: ”Om jag visste var jag kunde finna honom! Då skulle jag gå till 

hans domstol, jag skulle lägga fram min sak för honom och rada upp mina argu-

ment. Jag skulle få höra vad han svarar, få veta vad han har att säga mig.” (23:3-5)  

Till sist svarar Gud. Men Gud svarar inte direkt på Jobs frågor om 

varför han drabbas av lidande. Gud inleder sitt första tal med att säga: ”Vem är du 

som höljer min visa plan utan förnuft? Gör dig redo, var en man, ge mig besked 

när jag frågar!” (38:2-3) Så följer en lång rad frågor genom vilka Gud poängterar 

att han, och inte Job, har skapat allt som finns på jorden och i universum, och att 

Gud är den som leder och vakar över allt skapat (38:4-35). Det enda texten visar 

om Jobs reaktion är Jobs mycket korta svar: 

 

Jag är så liten, vad kan jag svara dig? 

Jag sätter handen för munnen. 

Gång på gång har jag talat, 

nu säger jag inte mer. (Job 39:37-38) 

 

Jobs svar gör det inte alldeles tydligt hur han tänker och känner inför det faktum 

att Gud till slut visar sig för honom, eller att han inte får direkta svar på sina frå-

gor.  

Gud svarar sedan med ytterligare ett tal (40:1-25). Där lyfter han 

fram att Gud, och inte Job, har skapat de två starka och skräckinjagande bestarna 
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Levaitan och Behemot. Om Behemot säger Gud: ”Benen i hans [Behemots] kropp 

är som rör av brons, benstommen som stänger av järn. Han är den främsta bland 

Guds skapelser.” (40:13-14) Om Leviatan säger Gud: ”Djupet får han [Leviatan] 

att koka som en kittel, havet gör han till en sjudande brygd. Bakom honom står ett 

stråk av ljus, havsdjupet tycks få silverhår. Ingen på jorden råder över honom, han 

är skapt utan fruktan. De övermodiga bävar för honom, alla stolta rovdjurs ko-

nung.” (41:22-25) Job svarar då:   

 

Jag vet att du förmår allt, 

inget du föresatt dig är omöjligt för dig. 

»Vem är du som döljer min visa plan 

med ord utan förnuft?« 

Ja, jag har talat om det jag inte begriper, 

det som är för högt för mig, 

det som jag inte vet något om. 

»Lyssna nu, så skall jag tala, 

ge mig besked när jag frågar!« 

Förr hade jag bara hört om dig, 

nu har jag sett dig med egna ögon. 

Jag är tillintetgjord och ångrar mig, 

i stoft och aska. (Job 42:2-6) 

 

En uppbygglig tolkning av Jobs svar skulle kunna vara att Job är överväldigad och 

ödmjukad inför att Gud har kommit honom till mötes. En sådan tolkning lämnar 

många frågor obesvarade. Hur känner Job inför Gud och sin egen situation? Vad 

är det Job ångrar? 

Efter Jobs andra svar följer epilogen (42:7-17). Job får i uppdrag av 

Gud att be för vännerna, eftersom han till skillnad från dem har ”talat sanning om 

mig” (42:8). Gud fördubblar Jobs egendom. Job får ett långt liv och vackra döttrar 

som han namnger och låter ärva tillsammans med bröderna. 

 

När Herren hade talat så till Job sade han till Elifas från Teman: »Jag är 

vred på dig och dina båda vänner. Ni har inte talat sanning om mig som 

min tjänare Job. Hämta därför sju tjurar och sju baggar och gå till min tjä-

nare Job och offra dem som brännoffer för er själva. Min tjänare Job skall 

be för er, honom skall jag bönhöra, så att det inte händer er något ohyggligt 

för att ni inte har talat sanning om mig som min tjänare Job.« 

Då gick Elifas från Teman, Bildad från Shuach och Sofar från Naama och 

gjorde som Herren hade befallt dem, och Herren bönhörde Job. När Job 

bad för sina vänner återupprättade Herren honom och gav honom dubbelt 

så mycket som han hade ägt förut. Jobs alla bröder och systrar och vänner 

från förr kom hem till honom och åt tillsammans med honom, de visade sin 

medkänsla och tröstade honom för alla de olyckor som Herren hade låtit 

drabba honom. Var och en gav honom en kesita och en guldring. 
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Herren välsignade slutet av Jobs levnad mer än dess början: han fick 14 

000 får, 6 000 kameler, 1 000 par oxar och 1 000 åsneston. Och han fick 

sju söner och tre döttrar. Den första gav han namnet Lillduvan, den andra 

Kanelblomman och den tredje Sminkdosan. I hela landet fanns inte skönare 

kvinnor än Jobs döttrar. Deras far lät dem få ärva tillsammans med bröder-

na. Job levde sedan 140 år till och fick se barn och barnbarn i fyra led. Så 

dog Job, gammal och mätt av år. (Job 42:7-17) 

 

Epilogen säger inte något om vad Job tänker och känner inför att få ny egendom, 

hälsa och nya barn, inte heller vad Job känner inför att Gud säger att han har talat 

sant. Bearbetar han det han varit med om eller stänger han dörren och går vidare? 

Är han nöjd med den nya situationen? Känner han skuld för att han överlevt men 

inte barnen? Varför gav Job sina döttrar så fantasifulla namn? Upplever han situ-

ationen som ny eller som att han är tillbaka i sitt gamla liv? 

Jung och Perdue hanterar dessa tre luckor i Jobs bok på olikartade 

sätt. Utifrån resultatet av närläsningen av hur de läser luckorna görs en kompara-

tiv analys, med fokus på tre frågor som utifrån närläsningen visat sig belysa deras 

likheter och olikheter: vem är Job, vem är Gud och hurdan är relationen mellan 

Job och Gud?  

C.G. Jung och det ondas problem 

I Jobs två korta svar till Gud lever sig Jung in i hur det är möta Jahve.  

 

Detta är verkligen det enda möjliga svaret för ett vittne vars lemmar ännu 

genombävas av skräcken för fullständig förintelse vid den omedelbara an-

blicken av oändlig skaparkraft. (...) Trots sin erbarmliga litenhet och svag-

het vet denna människa att hon står ansikte mot ansikte med ett övermänsk-

ligt väsen som personligen är ytterst lättstött och att hon därför under alla 

förhållanden gör bättre i att undertrycka alla kritiska överväganden, för att 

inte tala om vissa moraliska anspråk som man kan tro sig ha också gente-

mot gud. (Jung 1954, 20) 

 

Job blir skräckslagen av att möta Jahve, menar Jung. I Jobs andra svar till Gud tar 

Jung tar fasta på att Job säger: ”jag vet att du förmår allt”. 

 
Jahve förmår verkligen allt och tillåter sig allt helt enkelt utan att blinka. 

Han kan utan att låta sig rubbas projicera sin skuggsida på människan och 

på hennes bekostnad förbli omedveten. Han kan pocka på sin övermakt och 

stifta lagar som för honom själv är bara luft. (Jung 1954, 38) 
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Det är helt oförutsägbart vad Jahve kommer att hitta på och därför är det klokast 

att underkasta sig, menar Jung. Jahve ”utövar omänskligt våld”, har en ”brutal 

övermakt” och bryter mot det förbund som han själv instiftat (Jung 1954, 24–25; 

34; 42). Innan Job utsattes för plågor var han naiv, menar Jung, och trodde att Gud 

är enbart god, att Gud håller det förbund som han instiftat, Job trodde att ”en för-

dragspartner kunde göra anspråk på den rätt som honom tillkommer” och att Gud 

”erkände vissa etiska värden eller åtminstone kände sig förpliktad gentemot sin 

egen rättsståndpunkt”. Jobs nya upplevelse av Gud är ”en synnerligen påträng-

ande upplevelse vars innehåll man lämpligen aldrig glömmer” (Jung 1954, 38–

39). 

Det framgår tydligt i Jungs läsning av Jobs bok att den analytiska 

psykologin utgör en viktig del i hans teoretiska referensram, och utgör alltså en 

del av hans förväntningshorisont. Jahve representerar för Jung det omedvetna. Det 

omedvetna kan inte reflektera över sina handlingar, menar Jung, och saknar därför 

moral. För att kunna reflektera över sig själv och sina handlingar behövs ett med-

vetande (Jung 1954, 25-26). Job är medveten, vilket innebär att han är moraliskt 

överlägsen Jahve: genom sitt moraliska förhållningssätt ”upphöjes Job över stjär-

norna” (Jung 1954, 38). Om Job kritiserar Jahve riskerar han att göra honom upp-

rörd och avundsjuk - Jahve ”reagerar känsligt på varje litet ord som på minsta sätt 

antyder någon kritik” (Jung 1954, 40–42).  Jahves avundsjuka mot Job beror 

också på att Jahve är beroende av Job, medvetandet, för att kunna existera (Jung 

1954, 27).   

 

Varat är naturligtvis giltigt endast då någon är medveten därom. Därför be-

höver Skaparen den medvetna människan, även om han av omedvetenhet 

hellre skulle vilja förhindra att hon blir medveten. Därför behöver Jahve bi-

fall från en liten människogrupp. Man kan föreställa sig vad som skulle 

ske, om det föll denna församling in att höra upp med sitt bifall. Jahve 

skulle råka i ett tillstånd av blind förstöreselusta och sedan försjunka i en 

helvetisk ensamhet och ett det kvalfullaste icke-vara, åtföljt av en så små-

ningom uppvaknande, outsäglig längtan efter det något, som kommer jaget 

att förnimma sig självt. (Jung 1954, 27–28) 

 

Därför är det klokt av Job att inte avslöja att han är medveten (Jung 1954, 31). Job 

ser sanningen om det omedvetna, och när han gör det bidrar han till att Jahve in-

karneras, dvs. blir medveten. Då uppnås balans mellan det medvetna och det 

omedvetna, individuationsprocessen mål. Jobs insikt om sanningen om Jahves 

dubbelnatur har gjort Jahves omedvetenhet tydlig också för Jahve själv, och leder 

Gud till att själv vilja bli medveten genom inkarnation (Jung 1954, 64; 69). 

Att Jungs förväntningshorisont präglas av den analytiska psykologin 

syns genom det att han letar spår av det arketypiska i Jobs upplevelser. Han sam-

manför Jobs upplevelser med symboler, karaktärer och tankar från andra religiösa 

texter, så som den gammaltestamentliga förbundsteologin, den kristna frälsnings-
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historien, Henoks, Hesekiels och Uppenbarelsebokens visioner och aspekter ur 

den gnostiska världen, till ett sammanhängande mytologiskt narrativ. När Jung 

läser Jobs svar till Gud leder det honom därför till att redogöra för Jahves roll i det 

mytologiska och arketypiska narrativet.  

Jahve är skaparen och han var ursprungligen, innan skapelsen, i ett 

pleromatiskt tillstånd där han var ett med visheten, Sophia, menar Jung. De var 

förenade i ett gudomligt äktenskap. Jahve var en fullkomlig helhet mellan manligt 

och kvinnligt, inte motsägelsefull utan en harmonisk helhet, i ”pleromatisk koex-

istens med Sophia” (Jung 1954, 54-55). Jahves relation med Sophia bröts i och 

med skapelsen och då tog Jahve Israels folk som substitut för Sophia. Israels folk 

trängdes in i en kvinnlig roll, och det var en underlägsen roll i dåtidens samhälle, 

menar Jung (Jung 1954, 55). Ju mer Jahve glömde Sophia, desto viktigare blev 

folkets trohet (Jung 1954, 48). Jahve är otrogen mot Sophia, och projicerar sin 

egen tendens till otrohet på Job (Jung 1954, 49). Jung läser alltså in en psykolo-

gisk projektionsmekanism när han tolkar Jahves agerande. Job har inte gjort något 

fel, utan får Jahves egna tillkortakommanden projicerade på sig. Bakgrunden till 

tolkningen är Jungs tanke om att psyket består av både ett medvetande och ett 

omedvetande, där det omedvetna är amoraliskt och kapabelt till ondska medan 

medvetandet är av mer god art. Centralt för Jung är att förnekelse av den ena sidan 

leder till att man projicerar den på någon annan. Jahve behöver ett medvetande, 

alltså Job, för att få syn på sina brister. 

I det mytologiska och arketypiska narrativet som Jung ger form åt 

lyfter han in skapelseberättelserna i Genesis. Satan intar en central plats i narrativ-

et. Satan fanns med från skapelsens begynnelse på grund av Jahves omedvetenhet, 

menar Jung, och orsakade inkonsekvenser i Gud. När Gud skapade människan 

hade Gud nämligen för avsikt att skapa människan som den klokaste varelsen, 

men Gud skapade också ormen som en mycket klokare varelse än människan. På 

samma sätt var Gud inkonsekvent när han både gav Adam och Eva ett härligt 

fruktträd och samtidigt sa att de inte får äta av det (Jung 1954, 50-52). En ound-

viklig dualism uppkom på den första skapelsedagen då Jahve skilde det övre och 

det undre vattnet från varandra, menar Jung, vilket han stöder på att det i Genesis 

inte sägs att åtskiljandet av himmel och hav var gott, som på övriga skapelseda-

gar. 

 

Han [Gud] yttrade sig helt enkelt inte, en omständighet som gynnar ett ar-

gumentum ex silentio! Det som skedde på denna dag var det slutliga skil-

jandet av de övre och de undre vattnen genom det mellan dem befintliga 

fästet. Det är klart att denna oundvikliga dualism redan då liksom senare 

inte riktigt ville passa in i den monoteistiska gudskonceptionen, då den 

häntyder på en metafysisk tvedräkt. Denna klyfta måste, som vi vet av 
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historien, gång på gång överbryggas, hemlighållas eller bestridas. (Jung 

1954, 51) 

 

Jungs hänvisning till ”argumentum ex silentio” visar att hans läsning formas av en 

strävan efter att hitta argument som kommunicerar till ett argumentativt, historisk-

kritiskt sammanhang. Det återspeglar således en del av hans förväntningshorisont.  

Liksom läsningen av Jobs svar till Gud så präglas Jungs läsning av 

epilogen av den analytiska psykologin. Jahve är lynnig och demonstrerar sitt mak-

tövertag. Hur de nya barnen ska tolkas är en av oklarheterna i epilogen som Jung 

svarar på. När Gud ger Job nya barn är det ytterligare en av hans maktdemonstrat-

ioner, menar Jung. Jahve är som en ”verklig grandseigneur” som delar ut ”andra 

och bättre barn” till Job när han är på gott humör (Jung 1954, 38). Job får en form 

av gottgörelse genom att hans moraliska överlägsenhet blir uppenbar, menar Jung. 

Job har ett moraliskt försprång. Dock vet vi inte om Job visste om att han blev 

upphöjd, och inte heller om det var Jahves avsikt (Jung 1954, 42).  

När Jung läser epilogen riktar han blicken mot författaren. Författa-

ren, menar Jung, försöker dölja att Job egentligen inte alls har blivit satt på plats, 

utan har påbörjat Guds förvandling. Att Jung förhåller sig till författaren som en 

och samma berättare visar att hans förväntningshorisont skiljer sig från en exe-

gets, såsom Leo Perdue och David Clines, som beaktar att det finns redigeringsla-

ger.  

I epilogen låter författaren ”ridån falla”, menar Jung, för att dölja 

följderna av att Job blivit varse om Jahves dubbelnatur. 

 

Det kunde inte fortsätta som det hittills gått till; den ”rättfärdige guden 

kunde inte längre själv begå orättfärdigheter, och den ”Allvetande” kunde 

inte längre förhålla sig som en ovetande tanklös människa. Självreflexionen 

blir till bjudande nödvändighet, och till den krävs vishet: Jahve måste er-

inra sig sitt absoluta vetande. Ty om Job känner Gud, måste även Gud 

känna sig själv. Det kunde inte få förhålla sig så att hela världen kände till 

Jahves dubbelnatur och att den förblev förborgad endast för honom själv. 

Den som känner Gud, verkar på honom. Det misslyckade försöket att för-

därva Job har förvandlat Jahve. (Jung 1954, 50) 

 

Guds utveckling är alltså något som med nödvändighet måste ske, och det kan inte 

stoppas. 

Centralt för att förstå Jungs läsning av Jobs bok är hans strävan efter 

att behandla det ondas problem. Inledningen till Svar på Job fungerar som en 

läsanvisning för resten av boken. Jung uttrycker att han är kritisk till den tradit-

ionella teologins förhållningssätt till det ondas problem, och eftersom han upple-

ver det onda som ett akut problem ska han ge sig på att hantera det. Jungs upple-

velse av det onda som ett akut problem formar således hans förväntningshorisont. 

Återkommande i boken är hans kritik av bl.a. den ”strikt evangeliska kristendo-
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men” som likställer Gud med det goda. (Jung 1954, 136). Förklaringen att det 

onda är frånvaron av det goda är inte heller rätt, menar Jung. Det kallar han ett 

”meningslöst antagande”. Gud är både medveten och omedveten, och alltså både 

ond och god, menar Jung. (Jung 1954, 40). Jungs förklaring på det ondas problem 

är att Gud är allt i dess helhet, såväl det goda som det onda. Gud är en ”kvaterni-

tet”, och inte en treenighet (Jung 1954, 126-127). Satan är en av Guds söner vid 

sidan av Kristus, och således en av gudomspersoner inom Gud (Jung 1954, 34).  

Det är erfarenheten av Guds ondska som Jung läser in i Jobs svar till Gud. Satan i 

Jobs bok är samma gestalt som visar sig i skapelseberättelserna i Genesis och i 

Uppenbarelsebokens visioner.  

 Med utgångspunkt i sin psykologi bearbetar Jung också objektivi-

tetsidealet i Svar på Job. Det subjektiva är inte enbart godtyckligt skapat av indi-

viden, menar Jung, eftersom det härrör ur den arketypiska världen. Det ger kun-

skap om ”själsliga fakta”, och dessa är lika sanna som ”fysiska fakta”. ”Religiösa 

utsagor” är sådan själslig fakta, och därför måste man vara subjektiv och utgå från 

sina egna känslor och erfarenheter när man hanterar dem. (Jung 1954, 10–11). 

Jung betonar att hans egen läsning är subjektiv.  

 

Vad jag i det följande skall försöka mig på är en uppgörelse med vissa tra-

derade religiösa föreställningar. Då jag har att göra med numinösa faktorer, 

så uppfodras inte endast mitt intellekt utan även min känsla att gripa in på 

valplatsen. Jag kan fördenskull inte använda mig av kall objektivitet, utan 

måste låta min emotionella subjektivitet komma till tals för att kunna fram-

ställa vad jag erfar när jag läser vissa böcker i den heliga skrift, eller när jag 

erinrar mig de intryck som jag mottagit från vår troslära. Jag skriver inte 

som skriftlärd (som jag inte är), utan som en lekman och läkare som det 

förunnats att blicka djupt in i många människors själsliv. Vad jag uttalar är 

visserligen först och främst min personliga uppfattning, men jag vet att jag 

även talar i namn av många som haft snarlika upplevelser. (Jung 1954, 16)  

 

När Jung läser Jobs bok tillåter han sig därför att se sina egna känslor i Job: lik-

som Jung blir Job skräckslagen inför det onda, som visar sig för Job i det omed-

vetna. Intellektet och exegetiken förknippar Jung med ett objektivitetsideal som 

fjärmar en från erfarenheter och känslor.  Han säger att han inte ska ”prestera en 

kallt avvägd exeges” (Jung 1954, 17) och poängterar att man inte ska fly från sina 

känslor genom ”diverse intellektuella operationer” (Jung 1954, 18) 13. Jung kritik 

                                                 
13 I ett brev skriver Jung om Svar på Job: ”Jag ansåg mig därför nödsakad att ta upp hela problemet, och det 

gjorde jag genom att beskriva en av subjektiva emotioner beledsagad personlig erfarenhet. Jag valde avsikt-

ligt denna form, eftersom jag ville undvika intrycket att jag hade för avsikt att förkunna en ’evig san-

ning’.”(Jung 1952, 165) Vikten av de egna erfarenheterna och känslorna tar Michael W. Newheart fasta på 

när han utifrån Jungs psykologi kritiserar textkritiken (Miller 1995, 75). 
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av teologin handlar alltså om att den inte räknar med det subjektiva och förhåller 

sig distanserad till känslor och erfarenheter.  

Dateringen av Jobs bok och den gammaltestamentliga vishetslittera-

turen är dock också av betydelse i Jungs tolkning. Den historisk-kritiska diskursen 

finns alltså med i hans förväntningshorisont. Jung menar att vishetslitteraturen 

vittnar om att visheten, Sophia, vid dess tillkomst åter trädde in i världen efter att 

ha varit borta. Visheten och Job drev tillsammans på Guds inkarnation (Jung 

1954, 44–57).  

Resonemanget om dateringen av vishetslitteraturen leder Jung till att 

betona att den historiska händelsen då Job ser sanningen om Gud och Guds inkar-

nation inte avlägsnat det onda en gång för alla. Kristi offerdöd avlägsnar inte Sa-

tan helt, utan Satan finns ständigt kvar som en del av Gud och vill inkarneras som 

sin bror Kristus. Uppenbarelsebokens framtidsvisioner vittnar om att Satan kom-

mer att inkarneras som Antikrist. Jung verkar inte förstå Antikrist som en egen 

gestalt, utan som något som tar sin boning i människan. Således är insikten om 

Guds onda sida också en insikt om det onda i människan. 

 

Allt sedan Apokalypsen vet vi åter att Gud inte endast skall älskas utan 

även fruktas. Han [Gud] fyller oss med det goda och med det onda, annars 

behövde vi inte frukta honom, och emedan han vill bli människa måste an-

andet av hans antinomi äga rum i människan. Det betyder ett nytt ansvar 

för människan. Hon kan inte längre skylla ifrån sig med sin litenhet och in-

tighet, ty den mörke guden har satt atombomben och de kemiska strids-

medlen i hennes hand och därmed givit henne makt att utgjuta de apokalyp-

tiska vredesskålarna över sina medmänniskors huvuden. Eftersom hon har 

givits närmast gudomlig makt, kan hon inte längre förbli blind och omed-

veten, hon måste ha kunskap om Guds natur och om det som försiggår i det 

metafysiska, så att hon måtte förstå sig själv och därigenom lära känna 

Gud. (Jung 1954, 147) 

 

Jungs läsning av Jobs svar och epilogen är deskriptiv: Jobs bok är ett ”paradigm 

för att uppleva Gud” (Jung 1954, 18). Med hjälp av Jobs bok beskriver Jung det 

onda. Men han har också en normativ ansats. Job är en hjälte; det ”största med 

Job” är att han inser Guds dubbelnatur, dvs. att Gud är både ond och god (Jung 

1954, 22).14 Tack vare Job blir Gud medveten genom att inkarneras och på så sätt 

uppnås mer balans mellan det medvetna och det omedvetna. Jung visar genom sin 

tolkning av Job på vikten av att använda sig av sitt medvetande. 

                                                 
14 Att Job har insett att Gud är även god vittnar två verser i Jobs bok om: ”Se, redan nu har jag i himmelen ett 

vittne och i höjden den som skall tala för mig... därför skådar mitt öga med tårar till Gud. Ja, må han här 

skaffa rätt åt en man mot Gud” (Job 16:19-21) och: ”Dock, jag vet att min förlossare lever och att han till slut 

skall stå fram över stoftet.” (Job 19:25) (Jung 1952, 21-22) 
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Jungs tolkning av Job som den som initierar inkarnation verkar iso-

lerat för sig syfta till att visa på att Job är överlägsen Gud. Men Jung förankrar sin 

tolkning av Jobkaraktären i ett komplext deskriptivt och normativt resonemang 

om en pågående och framtida inkarnation av Guds båda sidor. Det normativa 

handlar om att vi idag, liksom Jung, ska se sanningen om Gud och därmed också 

om oss själva.  

Leo Perdue och metaforens förändringskraft 

Perdue läser Jobs svar till Gud som att Jobs sätt att förstå sig själv och världen 

håller på att förändras i grunden. Genom Guds tal förs Jobs ”trosspråk” in i en 

förändringsprocess, som också förändrar Jobs förståelse av hur skapelsen och den 

mänskliga tillvaron fungerar. Jobs gamla språk utgick från att tillvaron fungerar 

enligt en rationell ordning, där all rättfärdighet belönas och orättfärdighet bestraf-

fas.  Frågorna i Guds första tal öppnar upp för ett nytt språk, som handlar om att 

lovsjunga skapelsen. 

 

The questions are designed to begin to evoke from Job the hymnic confes-

sion that God originated and continues to rule a creation that is both won-

drously beautiful in its appearance and supportive of life, although there is 

a limited place for chaos. (Perdue 1991, 217) 

 

Liksom Jung och många andra tolkare av Jobs bok frågar sig Perdue varför Job 

tystnar.15 Jobs tystnad beror på att han ännu inte hittat ord för de nya perspektiv på 

tillvaron som Gud öppnar upp för i sitt tal, och att han ännu inte återhämtat sig 

från upplevelsen av kaos till följd av att hans tidigare förståelse dekonstruerats, 

menar Perdue. Jobs fösta svar är ett led i en förändringsprocess där Jobs språk 

destabiliseras för att så småningom rekonstrueras igen.  

 

Yet Job does not respond with this new expression of faith, for two rea-

sons. First his own experience of chaos is so powerfully real, so destructive 

in its force, that he has been robbed of the power to praise. It is not merely 

that he cannot praise, but also that he will not praise. He has become inar-

ticulate. Like the narrative’s depiction of the three friends who are struck 

dumb by what has happened (2:13), Job is speechless. Second, Job cannot 

speak a new language of faith, because he does not know how. He has not 

                                                 
15 David Clines t.ex. menar att Job inte ångrar sig utan befäster sin ståndpunkt genom att hänvisa till det han 

sagt tidigare. Han menar också att Job sätter handen till munnen av artighet (Clines 2011, 1138-1139). 
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yet shaped a new discourse of meaning that gives form to theological lan-

guage. (Perdue 1991, 217) 

 

I sitt andra svar har Job kommit något steg närmare att hitta ett nytt trosspråk och 

att kunna lovprisa, menar Perdue. Job har dock fortfarande inte helt formulerat ett 

nytt trosspråk, men han vill och försöker upptäcka ett lovsångens språk. 

 

With the revelation of Yahweh having deconstructed, at least in part, that 

formulation of accusing distrust, Job wishes to praise, to discover a lan-

guage of faith that would begin to recreate the world (…) Job’s knowledge-

less rhetoric, charged with accusations, is now replaced with at least the re-

newal of will to praise God’s life-giving actions. (Perdue 1991, 236) 

 

Jobs vilja är alltså förändrad, menar Perdue, men han är inte färdig utan väntar på 

mer instruktioner från Gud för att få full förståelse.  

I epilogen tar Perdue fasta på att Job har talat rätt om Gud. Guds 

dom över Job handlar inte om att Job är oförvitlig, poängterar Perdue, utan om att 

Job använt sig av språket på rätt sätt när han talat om Gud. (Perdue 1991, 268). 

Rätt tal om Gud är att ifrågasätta varför den som gjort rätt blir straffad, att erkänna 

att ens perspektiv är begränsat, och att sträva efter ett nytt språk att tolka världen 

genom. 

 

In finding for Job over against the friends, what God does is vindicate 

Job’s stringent questioning of divine justice and deconstruction of the 

friend’s false theology of retribution and unquestionable sovereignty. And 

also ‘correctly’ spoken about God is Job’s recognition that both of his for-

mer constructions of faith, (…) are incapable of functioning as proper faith 

language. What is correct is the willingness to begin again the efforts to re-

build the language of faith made inarticulate by anger, pride and inauthen-

tic speech. (Perdue 1991, 239) 

 

Guds dom upprättar istället Gud själv, menar Perdue. Genom det så upprätthålls 

skapelsen (Perdue 1991, 238; 240).  

 

Indeed it is the integrity of God, more than Job’s, that is rescued by the fi-

nal judgement. Like Abraham Job has rightly questioned divine justice, de-

constructed the inadequate, naïve language of faith formulated by the 

friends, and moved to reestablish a discourse that makes faith articulate. In 

this new reading forged by the poet, the demonic God of the prose story 

has been redeemed. (Perdue 1991, 239) 
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Fullkomningen handlar alltså inte om Job utan om Gud och skapelsen. Det lyck-

liga slutet handlar om att Gud och skapelsen blir upprättade. Men Perdue tonar 

också ner det lyckliga slutet genom att lyfta berättelsens upprepande natur.  

 

The ending of the story returns to its beginning, thereby completing the 

mythic pattern concluding in judgment and redemption. After Job’s inter-

cession, God restores him to honor among his community, doubles his 

former wealth, blesses him with seven sons and three daughters whose 

beauty became legendary, and grants him coveted longevity. With this 

‘happy ending’ Job disappears into his timeless future. Yet the world of the 

narrative remains, in which the character Job lives between the ‘once upon 

a time’ and the ‘happily ever after’. Job as character exists in the crises and 

tensions of the dialogue, eternally moving from despair and angry pathos 

toward that new creation of justice, faith language, and the redemption of 

God. (Perdue 1991, 240) 

 

Här framträder Perdues intresse för Jobs bok som en berättelse och inte som en 

återgivning av en historisk händelse. Han förstår berättelsen utifrån ett cykliskt 

tidsbegrepp. Perdues intresse för Jobs bok som berättelse utgör alltså en del av 

hans förväntningshorisont. 

Perdues intresse för Jobs bok som berättelse tar sig också i uttryck i 

hans fokus på hur språket och framförallt metaforer fungerar. I inledningen till 

Wisdom in Revolt för han teoretiska resonemang om hur metaforer fungerar. Me-

taforen är en språklig bild som sammanför två element som till synes inte har nå-

got samband, menar Perdue. Metaforen beskriver alltså inte på ett bokstavligt sätt, 

och därför upplevs den som absurd.16 Genom dess absurditet förändrar metaforen 

perceptionen av ett objekt och av verkligheten, och därmed dess betydelse.17 Till 

följd av detta kan hela verklighetsuppfattningen i vissa fall omstruktureras, inte 

bara för en individ utan också i ett helt samhälle. Med hjälp av metaforer kan man 

således skapa och omforma mytiska världar, menar Perdue (Perdue 1991, 25). När 

metaforerna framstår som absurda dekonstrueras läsarens förståelse av objekten 

och verkligheten, för att sedan byggas upp på ett sätt som ger nya förståelser.  

Perdue kombinerar dessa teoretiska antaganden om hur metaforer 

fungerar med ett författarorienterat perspektiv (Perdue 1991, 85). Han söker svar 

                                                 
16 Perdue hänvisar till Ricoeurs definition av den metaforiska processen. Den metaforiska utsagan 
får sin mening genom sin absurditet, säger Ricoeur i The metaphorical process. Utsagans bokstav-
liga tolkning bryts ner, den transformeras och omformas till en meningsfull motsägelse som ger en 
ny semantisk insikt (Perdue 1991, 24 not 2). 
17 Perdue betonar metaforens betydelse. Ett samhälle behöver metaforer som har en semantisk kraft 
så att de kan upprätthålla den verklighet som de har skapat, menar han. Utan levande metaforer 
hotar en avgrund av meningslöshet (Perdue 1991, 26). 



22 

 

på frågan hur författaren använder metaforer från sin historiska och kulturella 

kontext för att påverka läsaren.   

Författarna till vishetslitteraturen bygger världar med hjälp av ett 

metaforiskt språk, menar Perdue. Den kombinerar två rotmetaforer på ett ovanligt 

sätt så att de upplevs som absurda. 18 De gör så att läsaren och Job leds in i en för-

ändringsprocess, där deras förståelse dekonstrueras och rekonstrueras.  

 

Through Job’s experience, there is movement, both for the character and 

the implied audience, from absurdity and the shock of disorientation, to the 

collapse of all meaning, to the second shock of mimesis, to new transfor-

mation, along the way, as well as at the beginning, the tensive relation be-

tween metaphorical construction and the objects it seeks to depict continues 

to provide creative energy for the vitality of the tradition. And also along 

the way, as well as at the end, ambiguity is ever present in the company of 

true metaphor. (Perdue 1991, 269) 

 

Metaforerna i Jobs bok kommer från två olika mytiska traditioner som finns i för-

fattarens kulturella omgivning, och som berättar om skapelsen. Jobs bok är en 

kombination av två mytiska mönster, menar Perdue, där Gud i det ena är kung 

över Job, slaven, och i det andra är den gudomliga krigskämpen som vinner över 

kaoset. Rotmetaforerna slav och kung kommer från en antropologisk mytisk trad-

ition, som berättar om människans skapelse och uppgift. Perdue exemplifierar en 

antropologisk myt med det babyloniska eposet Atrahasis. Den handlar om att 

människorna är slavar till gudarna och gör revolt, för att sedan bestraffas av gu-

darna men slutligen bli benådade (Perdue 1991, 30; 267). 19 Den andra mytiska 

traditionen som författaren utgår från är en kosmologisk tradition. Den utgår från 

rotmetaforen kamp och berättar om hur världen och dess ordning kom till och hur 

de uppehålls (Perdue 1991, 29). Det babyloniska skapelseeposet Enuma-elish och 

Baalcykeln är ett exempel på kosmologiska myter. De handlar om skaparens kamp 

med det urtida kaoset och draken. Handlingsförloppet i den kosmologiska tradit-

ionen följer mönstret kamp, seger över kaoset, kungaskap, skapelse och dom 

(Perdue 1991, 30).  

I Jobs bok syns slavmetaforen, dvs. den antropologiska mytens rot-

metafor, i det att Job är Guds slav som börjar protestera mot sin roll och önska att 

han hade Guds plats (Perdue 1991, 74–75; 267–268).  Kampmetaforen, dvs den 

kosmologiska mytens rotmetafor, syns i Jobs bok bl.a. i Guds tal. Gud lyfter fram 

                                                 
18

 Rotmetaforer är enligt Perdue metaforer som genererar mönstret för myten:”Myths are many 

things, but we have followed the argument that they are extended metaphors. Central, root meta-

phors provide the images, vision and pattern for mythic texts.” (Perdue 1991, 265) 
19 Perdue tolkar det att människorna för oljud i Atra-hasis som att de gör revolt (Perdue 1991, 

267). 
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sina fienders, Leviatans och Behemots, styrka innan han inleder kampen mot dem, 

menar Perdue: “Mythically formulated, Yahweh is the warrior who praises the 

might and prowess of the enemy shortly before the battle begins” (Perdue 1991, 

221).  

Antagandet att Jobs bok struktureras utifrån en kosmologisk och en 

antropologisk mytisk tradition leder Perdue till att betona skillnaden mellan Jobs 

och Guds perspektiv. Perdue kallar det antropologiska berättarmönstret och det 

kosmologiska för textens inre och yttre struktur.  Den inre strukturen i Jobs bok är 

en dramatisk iscensättning av en antropologisk mytisk tradition, medan den yttre 

strukturen är en kosmologisk mytisk tradition som kontextualiserar den inre struk-

turen (Perdue 1991, 30; 74). Perdue verkar mena att Jobs bok gestaltar två olika 

perspektiv: det mänskliga perspektivet och Guds helhetsperspektiv. Job har det 

mänskliga perspektivet. Job upplever sig vara förslavad och att hans situation är 

orättvis. För att uppnå rättvisa gör han uppror mot Gud. I sin kamp för rättvisa 

utgår Job alltså från att skapelsen följer en rationell ordning.  

 

His [Jobs] own attack on God had presupposed that justice was a retribu-

tive order in which righteous deeds are rewarded, and wicked ones pun-

ished. Since the moral order had ceased to operate, it must be that God has 

become perverse, attacking creation and its life-enhancing order. (Perdue 

1991, 217) 

 

Job tror alltså att Gud vänt sin kamp mot kaoset. Job utmanar Gud och kräver att 

få rätt att vara aktör, genom att säga att han vill ha Guds plats som kung. Guds 

perspektiv är att striden utkämpas mellan Gud och Leviathan, där den som vinner 

får regera över kosmos. Ur Guds perspektiv är situationen den att Gud ska utföra 

ett jobb som bara han och ingen människa kan göra (Perdue 1991, 75). Gud vill få 

Job att se att skapelsen inte bara är rationellt ordnad utan också vacker, och att 

Gud är den som skapar den och regerar över skapelsen. (Perdue 1991, 217).20 När 

Gud i sina tal lyfter fram att bara han kan vara kung och krigskämpe mot kaoset 

vill han leda Job till ett nytt språk, menar Perdue, och i sina två svar till Gud har 

Job närmat sig det språket; Job har där börjat släppa taget om sin begränsade för-

ståelse av sig själv och skapelsens ordning.  

Perdues metaforteori och antaganden om författarens användning av 

metaforer formar alltså vad han ser av alla tolkningsmöjligheter som finns i Jobs 

svar och epilogen; hans författarorienterade och metaforteoretiska utgångspunkter 

är en del av hans förväntningshorisont.  

                                                 
20 Perdue ser en parallel mellan författarens förståelse av skapelsen som vacker och den dionysiska 

dansen: “The wise poets forged a synthesis between the Dionysian dance and the Apollonian vis-

ion. Indeed there was the rational ordering of experience, but equally important was the passionate 

and joyous response to the beauty, goodness, and elegance of creation and life.” (Perdue 1991, 21) 
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Perdues förstår sin egen roll som läsare på ett annat sätt än Jung gör. 

21 Medan Jung lyfter fram att hans egna känslor och erfarenheter formar hur han 

läser Job, lyfter Perdue fram den ”implicita läsaren”, det vill säga den läsare som 

författaren har i åtanke. För Perdue är läsaren alltså inte han själv, han beskriver 

inte sitt eget möte med texten, utan författarens tilltänkta läsare som är mottagare 

av det som författaren förmedlar och inte medskapare av textens betydelse. Perdue 

håller sig inom en akademisk och historisk-kritisk diskurs där tolkningen inte ex-

plicit präglas av problemformuleringar som på ett personligt plan upplevs som 

angelägna, som hos Jung. Perdue förhåller sig distanserat till de personliga erfa-

renheterna i frågan om vad som driver hans läsning, till skillnad från Jung som 

framhåller de personliga erfarenheterna. Istället är det de teoretiska resonemangen 

som Perdue framhåller, och författarens intention. Perdues förväntningshorisont 

präglas av således av ett distanserat förhållningssätt till de personliga erfarenhet-

erna och känslorna. 

Jämförelse 

Ur analyserna utkristalliserar sig tre frågor som belyser Leo Perdues och C.G. 

Jungs olika läsningar av tre centrala luckorna i Jobs bok, Jobs två svar till Gud 

och epilogen. Vem är Job? Vem är Gud? Hur förstår de relationen mellan dem?  

Vem är Job?  

Jungs och Perdues mytologiska perspektiv på Jobs bok förankrar karaktären Job i 

det tidlösa och allmänmänskliga. Jung förstår Job både som en mytologisk, arke-

typisk gestalt och som en historisk person som vittnar om sina erfarenheter. Båda 

har förankring i det arketypiska. Perdue läser Jobs bok som ett litterärt verk, inspi-

rerat av mytologiska berättelsemönster, och har alltså en betoning på Job som 

karaktär.  

I Jungs läsning är Job en gestaltning av människans villkor. Männi-

skan, liksom Job, blir skräckslagen inför anblicken av det omedvetna och därför 

undviker hon gärna det om hon kan. Först när människan ser sanningen om tillva-

ron, att det omedvetna är oförutsägbart, amoraliskt och skrämmande, och att det 

onda är lika mycket en del av Gud som det goda, kan det omedvetna och det med-

vetna komma i balans. Om hon inte gör det upprätthålls en obalans där det omed-

vetna tar sig destruktiva och plötsliga uttryck. Människan, liksom Job, har alltså 

                                                 
21 Perdues explicita fråga är hur författaren utformar Jobs bok utifrån de två mytiska traditionerna, 

men han glider också över till att fråga hur karaktären Job använder dem (Perdue 1991, 85). Per-

due verkar ibland mena att Job tolkar det som att Gud vänder sin kamp med kaosmonstret mot Job 

och Guds egen skapelse, alternativt att Job vänder sig mot den kosmologiska myten om Gud som 

den goda skapelsens pålitliga stridsherre.  
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ett stort ansvar eftersom hon har moral. Job är också en hjälte som bör efterliknas; 

människan bör agera som Job. Vi kan inte luta oss tillbaka, menar Jung, utan 

måste fortsätta att vara vaksamma på det ondas inkarnation och manifestation i 

oss.  

Medan Jung uttolkar vad Job som person och arketypisk gestalt vill 

säga, frågar sig Perdue vad författaren vill säga genom sin gestaltning av Job. För-

fattaren vill att läsaren ska genomgå en förändringsprocess när den läser Jobs bok, 

menar Perdue, och karaktären Job gestaltar förändringsprocessen: Jobs språk 

destabiliseras för att så småningom rekonstrueras igen till ett språk som handlar 

om att lovsjunga skapelsen. Genom att låta Gud säga att Job har talat rätt om Gud 

i epilogen, visar författaren att det är rätt att ifrågasätta det gängse sättet att förstå 

världen på och att sträva efter ny förståelse. Job gestaltar rätt sätt att vara männi-

ska på. Job har det mänskliga begränsade perspektivet, och behöver Gud för att 

hitta nya och befriande perspektiv. Författaren använder metaforen slav för att 

beskriva Jobs perspektiv. Job förstår sig som Guds slav som börjar protestera mot 

sin roll och vill ha Guds roll som kung. 

Vem är Gud? 

Både Jung och Perdue talar om Gud som en gestalt i mytiska berättelser. Gud är 

alltså inte bara gudskaraktären i Jobs bok eller Gamla testamentet. Jungs beskriv-

ning av gudskaraktären i Jobs bok är målande och antropomorf: Gud är känslig, 

svartsjuk, oberäknelig, och projicerar sin egen otillräcklighet på Job. Den Gud 

som Job möter är i obalans. Det amoraliska omedvetandet behöver balanseras upp 

av ett moraliskt medvetande. I Perdues läsning är det Job och inte Gud som för-

ändras. Gud framkallar den nödvändiga förändringsprocessen hos Job som leder 

till ett nytt språk som befriar. Alltså är Gud god och trofast. Perdue utgår också 

omplicit från att Gud är en auktoritet och att hans ord är auktoritativa.  

Medan Perdue håller sig till författarens gestaltning av Gud, rör sig 

Jung bort från texten till den arketypiska guden, som är allt i dess helhet och 

kommer till uttryck i de egna och andra människors upplevelser och i gudsbilder 

som han uttolkar från olika religiösa berättelser och symboler.  

Perdue betonar skillnaden mellan Gud och människa, där en väsent-

lig skillnad är att Gud har helhetsperspektivet medan människan hela tiden miss-

lyckas med att förstå Gud och skapelsens ordning. Människan kan inte vara kung, 

bara Gud kan besitta rollen som kung och kämpe mot kaoset. Jung betonar likhet-

en mellan Gud och människa. Guds karaktär handlar också om människans karak-

tär, eftersom Gud inkarneras i människan. Att se sanningen om Gud är att se san-

ningen om människan.  
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Relationen mellan Gud och Job 

I Perdues läsning är tillit till Gud möjlig och eftersträvansvärd. Han menar att det 

finns en god gudomlig vilja som verkar för att Job ska komma loss ur sina begrän-

sande tolkningsmönster. Det tar tid för Job att förändras, men det är möjligt. I 

Jungs läsning kan Job inte förlita sig på Guds ledning. Och det är inte sig själv Job 

ska hjälpa, utan Gud. Job ansvarar för att Gud ska komma i balans. Förutsättning-

arna för Gud att vara Gud förändras inte i Perdues läsning - det som förändras är 

människans förmåga att se skönheten, att se att verkligheten är större, att Gud har 

andra perspektiv, att det finns en välvilja. Jung däremot har tonvikten på Guds 

förändring, och det omöjliga för Job att ha en tillitsfull relation till Gud. Job måste 

själv möta den skrämmande guden. 

Jobs möte med det omedvetna handlar för Jung om att se verklighet-

en för vad den är, att det omedvetna finns och att världen och psyket är en sam-

mansättning av det onda och det goda. Annars lever man i förnekelse och det onda 

kommer att projiceras på omgivningen och ta sig sjukliga och skrämmande ut-

tryck. Jung framhåller vikten av att, som Job, vara öppen inför verkligheten. Per-

due förstår även han Job som föredömlig i att han är öppen och mottaglig för det 

som går mot hans förväntningar. Men det oväntade som Job ska ta in är för Perdue 

något gott. Gud vill enligt Perdues läsning visa Job skapelsens skönhet så att Job 

kommer loss ur sina förväntningar på att skapelsen ska följa en rationell ordning. 

Det oväntade för Jung är obehagligt och oundvikligt, och något som tar sig pato-

logiska uttryck om det inte konfronteras. 
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3. Avslutande diskussion 

Hur kan vi läsa Bibeln på ett relevant sätt? Det är den gemensamma frågan i Leo 

Perdues bok Wisdom in Revolt och C.G. Jungs bok Svar på Job. För Perdue är det 

bibelvetenskapens relevans i ett postmodernt akademiskt klimat som står på spel. 

Han formulerar sig inte teologiskt om ondska, som Jung, utan låter Guds motstån-

dare stanna inom berättelsens ramar. För Jung handlar frågan om relevant bibel-

läsning om hur Bibeln resonerar med mänsklighetens erfarenheter av lidande, i en 

tid när gränserna för vilken skada människan kan åstadkomma tänjts till oöver-

skådliga mått, och frågan om ansvar som väcks av de erfarenheterna. På så sätt 

kan man säga att Jung hanterar det som är smärtpunkten i Jobs bok, nämligen 

ondskans problem och hemvist. Perdue däremot håller sig inom berättelsens ramar 

och gör inga anspråk på att formulera en teologi om det onda. Det ondas inkarnat-

ion i människan är en särskilt egenartad tanke hos Jung som ställer viktiga frågor 

till teologin också idag. Hur ska teologin hantera mänsklighetens erfarenheter av 

ondska?  

Analysen visar att C.G. Jungs och Leo Perdues läsningar av de tre 

centrala luckorna i Jobs bok, Jobs två svar till Gud och epilogen, har både likheter 

och skillnader, och att de som läsare utgår från olika förväntningshorisonter.  

Jungs förväntningshorisont präglas av den analytiska psykologin 

med dess koppling till mytologi och hans kritik av teologi som inte hanterar 

mänsklighetens erfarenheter av det onda och hur de relaterar till Guds natur. Jung 

tolkar gudskaraktären som det omedvetna som ännu inte balanserats upp av det 

medvetna, och han är amoralisk, svartsjuk och oberäknelig. Job svarar med tyst-

nad och underkastelse eftersom han är skräckslagen och vill undvika att bli utsatt 

för mer våld. Epilogen tolkar han som författarens försök att dölja det faktum att 

Job har sett sanningen om Gud och initierat Guds inkarnation. Människan, liksom 

Job, har ett stort ansvar eftersom hon har moral, menar Jung. Det amoraliska 

omedvetandet behöver balanseras upp av ett moraliskt medvetande. Job kan inte 

förlita sig på Guds ledning, utan måste tvärtom ansvara för att Gud ska komma i 

balans. Job är förebildlig i att han ser sanningen om Gud. Guds karaktär handlar i 

Jungs läsning också om människans karaktär, eftersom Gud inkarneras i männi-

skan.  

Perdues förväntningshorisont präglas av hans strävan att förena ett-

historisk-kritiskt fokus på författaren och dess historiska kontext med struktural-
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istiska teorier. Han menar att författaren använder metaforer från två mytiska trad-

itioner för att föra läsaren till förnyande perspektiv på tillvaron. Jobs svar tolkar 

han som led i den förändringsprocess som både karaktären Job och läsaren ge-

nomgår. Job tystnar, menar Perdue, eftersom hans språk för att förstå världen och 

Gud har destabiliserats. I Jobs andra svar är Job påväg att hitta ett nytt perspektiv 

på tillvaron, och det handlar om att skapelsen inte bara följer en rationell ordning 

utan också är vacker och väcker viljan att lovprisa. Slutet är lyckligt; Gud och 

skapelsen återupprättas. I Perdues läsning finns det en god gudomlig vilja som 

verkar för att Job ska komma loss ur sina begränsande tolkningsmönster. Perdue 

betonar skillnaden mellan Gud och människa; bara Gud kan bekämpa kaoset. Job 

har ett begränsat mänskligt perspektiv och behöver Gud för att hitta nya och befri-

ande perspektiv.  

Man kan fråga sig i hur flexibla Jungs och Perdues förväntningshori-

sonter är. Är deras läsningar uttryck för ett sant möte med texten där deras frågor 

förändras under läsningen, eller för de monologer med Jobs bok som spegel? Jung 

ser Job som den som omskapar Gud, vilket ger Job en oerhörd betydelse för det 

kosmiska dramat. Det kan uppfattas som avlägset från den jordnära och allmän-

mänskliga gestaltningen av textens Job. Perdues tolkning kan också uppfattas vara 

stundvis långsökt. Teorierna om metaforens förändringskraft och de olika mytolo-

giska mönstren tenderar att hamna i förgrunden och placera Jobs bok i bakgrun-

den. Man kan säga att både Jung och Perdue har starka förväntningshorisonter 

som inte riktigt ger vika för textens potential att påverka. 

Uppsatsen visar på ett sätt att undersöka hur litteraturvetenskapen, 

psykologin, historievetenskapen och teologin växelverkar i läsningen av Bibeln. 

Receptionsteorins verktyg är användbart inom teologin och bibelforskningen på så 

sätt att de kan bidra till att belysa hur olika discipliner och antagna perspektiv 

samverkar och formar förväntningshorisonten, också inom teologin. Receptions-

perspektivet belyser också det faktum att det inte är en självklarhet vilka frågor 

man söker svar på i sin bibelläsning, eller i vilket syfte man läser. 
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