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Abstract 

This is a study of trinity hymns in the Swedish hymnal book ”Den svenska psalmboken”, used both 

as a document of confession and also in services in the Church of Sweden. A total of nineteen 

psalms from both the hymnal book from 1937 and the current hymnal book from 1896 are 

examined and the focus of the study is on which images of God appear in the text of the selected 

hymns, how these can be perceived, and if there is any similarities or differences between the two 

hymnal book editions. Another aspect of the study is how the image of God can be understood and 

criticized in the light of liturgical theology and feminism. The feminist ambition is to shift the 

understanding of the trinity to an understanding of God as Mother, Lover and Friend, inspired by 

Sallie McFague. The study's analysis and argumentation show that the images of God are 

multifaceted. The metaphors for God as Mother, Lover and Friend are possible to identify in all 

psalms in some way. Between the different editions of the hymnal books a difference is identified 

where the image of God does not relate as strongly to the classical trinity in the hymnal book of ’86, 

as it does in the hymnal book of ’37. However the language is still patriarchal in both cases. The 

images of God thus need change on a feminist level in favor of a more equal representation, and 

liturgical theology helps to ensure the theological authority of the psalm and why the image of God 

is possible to make big imprints on people, worthy of consideration. 
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Inledning  

Bland den första psalm jag lärde mig var psalm 21 ”Måne och sol”. Min mormor har berättat för 

mig att när jag var fem år ställde jag mig gladeligen i kyrkbänken och sjöng just den psalmen högt, 

tydligt och sådär ohämmat som bara små barn gör. Det var ett av mina första möten med psalmsång, 

men inte det sista. Psalmen utgör för många människor ett alldeles speciellt medium för trosuttryck, 

och har gjort det under en stor del av vår historia. Därav kommer intresset för denna analys av vad 

psalmens text uttrycker för Gudsbilder. För teologi är talet och ordet, men också - sången om Gud.  

Svenska kyrkan har en mängd skrifter som syftar till att visa till vilken Gud, och vilken kristen 

troslära, hon bekänner sig till. En av dessa så kallade bekännelseskrifter är Den svenska 

psalmboken, till vilken detta studium kommer att vända sig till. Många gudstjänstbesökare vet att 

psalmsången är en central del av kyrkans gudstjänstliv, och därför behöver vi undersöka vilken Gud 

vi sjunger om och vilka Gudsbilder det i sin tur allmänt genererar för denne besökare. Samtidigt, 

under det att denna uppsats skrivs, pågår det inom Svenska kyrkan ett revisionsarbete av den 

nuvarande psalmboken från 1986 som ska mynna ut i ett nytt psalmboksförslag. Men innan dess 

syftar denna studie att se till vilka likheter och skillnader som kan uppkomma mellan olika 

psalmboksutgåvor gällande vilka Gudsbilder som framställs i de sjungna texterna. 

Problemställningen är tredelad, det är dels frågan om vilken slags Gud vi sjunger om - alltså hur 

denne beskrivs i texten och allmänt kan uppfattas. Det är också frågan om hur denna beskrivning 

skiljer sig mellan två olika utgåvor, samt hur Gudsbilden kan ses i ljuset av liturgisk teologi och 

feminism. Gud som Moder, Kärlekspartner och Vän blir här viktiga nyckelord. Den tidigare utgåva 

av psalmboken jag ämnar undersöka är från 1937 och den senare är nuvarande 86:års utgåva, 

härefter kan dessa komma att refereras till som 37:an respektive 86:an alternativt ”utgåvorna”. Här 

behöver också poängteras att Verbums psalmbokstillägg från 2003 i denna analys räknas in som en 

del av 1986-års psalmbok, trots att den inte officiellt är antagen av kyrkomötet. Eftersom mycket 

har hänt inom Svenska kyrkan under denna långa tidsperiod mellan vilka utgåvorna utgivits, 

kommer detta studium avgränsas genom att ett urval av psalmer undersöks som har en tydlig 

tematisk koppling till just förmedlade Gudsbilder. Psalmerna kommer även att väljas utifrån 

kategorisering under likvärdig ämnesrubricering i psalmböckernas innehållsförteckning, nämligen 

treenigheten. Precisa avgränsningar för undersökningen kommer dock att förklaras närmare under 

punkt 3. 
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1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom en jämförande undersökning av utvalda psalmtexter utröna 

vilka Gudsbilder och teologier om Gud dessa förmedlar, samt se till detta genom feminismens och 

den liturgiska teologins kritiska ansats. Denna uppsats syfte och problemställning kan därmed 

sammanfattas i följande frågeställningar;  

- Vilka Gudsbilder framkommer i de utvalda psalmernas texter, och hur kan dessa Gudsbilder 

uppfattas kopplat till Gud som Moder, Kärlekspartner och Vän? 

- Hur skiljer sig eller överensstämmer Gudsbilderna mellan 37:års- och 86:års utgåva av Den 

svenska psalmboken?  

- Vilken kritik kan invändas mot de utvalda psalmernas presenterade Gudsbilder i ljuset av 

feministiska ambitionen och den liturgiska teologin? 

2. Teori och metod  

Resonemangen ovan grundar sig i min övertygelse att det finns en viktig koppling mellan teologi 

och liturgi, och att det som återfinns i gudstjänsten kan säga något om vilka Gudsbilder och vilken 

kristen tro som människor förhåller sig till. Psalmen utgör en del av gudstjänstens liturgi i form av 

en slags sjungen bön. Katolicismen har använt begreppen lex orandi och lex credendi som betyder 

”bönens lag” och ”trons lag”, för att visa att teologin utvecklas i relation till liturgin. Dessa begrepp 

belyser därför några teoretiska utgångspunkter och metodologiska ansatser som spelar roll för denna 

undersökning. Nicholas Wolterstorff påtalar i sin bok The God We Worship: An Exploration of 

Liturgical Theology att liturgisk teologi som han förstår den handlar om att kyrkan, genom dess 

teologer och filosofer, får sin teologiska självförståelse implicit och explicit i dess liturgi.  Eller med 1

andra ord genom den firade gudstjänsten. Den liturgiska teologin blir därmed i denna undersökning 

en viktig teoretisk ansats. Karin Oljelund använder den liturgiska teologin som en teoretisk 

bakgrund till den ecklesiologiska undersökningen hon gör i avhandlingen Kristi Kropp och Guds 

folk. Oljelund skriver att en verklig kunskap om Gud inte i första hand antas vara en teoretisk eller 

instuderad kunskap, utan en erfarenhet av Gud som görs i gudstjänsten. Detta kan också beskrivas 

som primär teologi, och fokus flyttas därför ifrån dogmatiken till liturgins levda tro.  Här framgår 2

det att den tolkande teologen alltså inte behöver vara akademiker, utan främst gudstjänstbesökare. 

 Wolterstorff, Nicholas, The God We Worship: An Exploration of Liturgical Theology [Elektronisk resurs], Eerdmans, 1

2015, s. 11. 

 Oljelund, Karin. Kristi kropp och Guds folk: en undersökning av ecklesiologin i Svenska kyrkans huvudgudstjänster 2

1942-2000. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2009, s. 29-31. 
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Detta blir även viktigt i Ninna Edgardhs avhandling Feminism och Liturgi - en ecklesiologisk studie 

som tydliggör hur feminism och liturgi berörs av varandra. Edgardh menar att den liturgiska 

teologin lägger vikt vid det som sker i gudstjänsten, och på så sätt kan detta också förstås som en 

kritik mot västlig akademisk tradition där dogmatik ställs i centrum. Istället har den gemensamma 

bönetraditionen en teologisk auktoritet, vilket Edgardh framhåller tydliggörs med ovan nämnda 

uttryck; lex orandi est lex credendi. Detta gäller dock också omvänt, alltså att kyrkans lärosatser 

eller dogmatik utformas av liturgin. Att delta i akten av gemensam bön kan sägas innebära att vara 

teolog och söka dessa dogmer, och i Edgardhs fall öppnar den liturgiska teologin upp en feministisk 

möjlighet, där kvinnor kan sägas ha getts möjlighet att vara teologer som deltagare i liturgin, även 

när de historiskt förpassats chansen att vara akademiska teologer.   3

Med Edgards resonemang följer en maktanalys av vem som formar liturgin, och eftersom den 

feministiska teologin utgör ett effektivt verktyg för just maktanalys kommer detta att appliceras på 

materialet i denna uppsats. Det feministiska perspektivet kan hjälpa till för att förstå vad den 

förmedlade Gudsbilden kan innebära för den som sjunger psalmen och tar till sig dess text, 

undersökningen förhåller sig därmed inte till någon specifik feminism, utan förstås generellt som ett 

verktyg som upptäcker maktobalans mellan kön. Som en förlängning av denna feministiska 

ambition kommer jag att använda en begreppsapparat gjord av teologen Sallie McFague som 

beskriver metaforer eller modeller för Gud. Detta fungerar som ett sätt att leta efter markörer och 

ord som kan användas för att beskriva Gudsbilder som förekommer i de utvalda psalmtexterna, och 

således besvara vilka Gudsbilder som uppträder såväl som hur den uppfattas. För att ge det 

patriarkala språkbruk som förekommer och traderats genom den teologiska traditionen en större 

bredd använder McFague modeller där Gud beskrivs som Moder, Kärlekspartner och Vän.  4

Eftersom det är möjligt att se dessa modeller som alternativ till när Gud beskrivs som Fader, Son, 

och Ande samspelar denna begreppsapparat väl med de psalmer som analyseras eftersom de 

tematiskt inordnas under psalmer som behandlar treenigheten. Som en feministisk ambition 

 Edgardh, Ninna, Feminism och liturgi: en ecklesiologisk studie, Tryck & medier, Diss. Uppsala : Uppsala Universitet, 3

2001, s. 20. 

 I korthet kopplar McFague ihop moder-modellen med det grekiska ordet agape, den kärlek föräldrar ger är en metafor 4

som vi kan använda oss av för att förstå Guds kärlek till skapelsen. Dessutom är  födelse och upprätthållande av liv 
något som passar väl in på metaforen av Gud som moder. Genom att argumentera för att relationen mellan 
kärlekspartners är en av de djupaste relationerna så menar McFague att det borde vara en central metafor för relationen 
mellan Gud och världen. Det grekiska ordet eros får representera att världen är värdefull för Gud och att frälsning 
innebär återförening mellan den älskade världen och dess älskare Gud. Vad en vän är inte entydigt, men McFague 
menar att en vän är någon vi gillar såsom den är och vi förväntar oss pålitlighet, varaktighet och lojalitet av. Det 
grekiska ordet philia får här betydelsen att stå sida vid sida. McFague, Sallie, Models of God: theology for an ecological 
nuclear age, SCM Press, London, 1987, s. 109-165. 
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kommer därför McFagues begreppsapparat inspirera till en förskjutning av förståelsen av vilka 

Gudsbilder som framkommer i psalmerna samt hur den uppfattas. Genom detta arbetssätt hoppas 

jag kunna utföra ett arbete som också ingriper i ett vidare perspektiv som kan säga något om 

förhållandet mellan praktiskt och teoretisk teologi. Målet är att genom den komparativa studien över 

Gudsbilden i psalmbokens texter kunna utröna vem vi ber till, vad det innebär och hur denna ses i 

ett större och i tid omspännande sammanhang.  

3. Val av material och avgränsningar 
Primärt kommer litteraturen utgöras av de psalmtexter som återfinns i psalmboksutgåvorna, 

därutöver kommer dessa analyseras med kommentarslitteratur och andra för studiet relevant 

litteratur, som bland annat redogörs för i forskningsöversikten nedan. För att jämförelsen mellan 

psalmboksutgåvorna ska bli så fruktbar som möjligt behöver den avgränsas i valet av 

undersökningsmaterial. Detta kommer göras som nämnt ovan genom att ett urval av psalmer 

undersöks, som har en tematisk koppling till förmedlade Gudsbilder, och väljs utifrån 

kategoriseringen i psalmböckernas innehållsförteckning. Psalmbokens uppbyggnad syns i registret 

och dess rubriker. Psalmerna i denna undersökning har därför underrubriken ”trefaldighetspsalmer” 

i utgåvan från 1937 och är åtta till antalet, i utgåvan från 1986 är underrubriken ”treenigheten” och 

dessa är elva till antalet. Totalt innebär det att 19 psalmer ingår i undersökningen och tabellen på 

nästkommande sida redovisar psalmnummer och titel för alla psalmer som behandlas.  

Att välja någorlunda lika rubricering mellan utgåvorna innebär att jämförelsen av dess likheter och 

skillnader skärps, dessutom är Guds treenighet en avgörande dogmatisk fråga inom kristendomen, 

vilket jag menar talar till urvalets fördel. Valet av psalmer som har en underrubrik som knyter an till 

en treenig Gud är även motiverat genom att det representerar fler aspekter av den Gud som Svenska 

kyrkan bekänner än om enbart psalmer om specifikt Gud som Fadern, Sonen eller Anden behandlas. 

Dessa psalmer bör kunna framlägga Gudsbilder som representerar en så bred bild som möjligt men 

som ändå ryms inom ramarna för vad denna undersökning kan behandla. Några av psalmerna är 

återkommande i utgåvorna men de allra flesta är inte det. Att det är fler psalmer i 86:an hör bland 

annat ihop med att den utgåvan innehåller fler psalmer i sin helhet. Slutligen bör nämnas att det är 

de teologiska poängerna som eftersöks i psalmens text, och min intention är inte att omnämna 

textens relation till musiken och melodin eller dess tillkomsthistoria, även om dessa kan komma att 

beröras. 
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Tabell över treenighetspsalmerna i psalmboksutgåvorna:  

4. Forskningsöversikt  

Undersökningar och studier kring Den svenska psalmboken och psalm som fenomen visar den 

allmänna uppskattning som finns kring denna bok och psalmens praktik i den svenskkyrkliga 

traditionen. Studierna kan röra sig under flera benämningar såsom praktisk teologi, liturgisk teologi, 

psalmteologi eller hymnologi. Nämnvärd är den kommentarslitteratur som finns till flera utgåvor av 

psalmboken, där en omfattande kommentar till nuvarande 1986:års psalmbok är Psalmernas väg 

som finns i fyra band huvudsakligen författad av Per Olof Nisser, Inger Selander och Hans 

Bernskiöld. Därtill återfinns det i antologin Arbete med psalm: text, musik och teologi en ambition 

att komma till rätta med arbetsprocessen bakom en psalms tillkommelse och fortskridande, och vad 

en psalm är och vad en psalm kan komma att vara i framtiden är bland annat frågor som är 

aktuella.  Ett ytterligare studium av psalmer återfinns i All din nåd är öppen famn: Psalmernas 5

sjungna teologier av Susanne Wigorts Yngvesson. Kärleken, Döden och Livet fungerar som 

övergripande teman för att förklara psalmens inverkan vid kyrkliga handlingar såsom vigslar, 

begravningar och dop, men också närstudier av utvalda psalmers texter och verkan i exempelvis 

film görs i denna bok. En historisk överblick över vad en psalm är, samt hur bokens läsare ska 

fördjupa sin egen psalmteologi är därtill viktiga delar av bokens framställning. Slutligen redogör 

boken också för en kvantitativ undersökning som skickats ut till präster och kyrkomusiker i 

Den Svenska Psalmboken 1937 Den Svenska Psalmboken 1986

22. Gud trefaldig, statt oss bi* 18. Allena Gud i himmelrik*

23. O Herre Gud, oändelig 19. Du för vars allmaktsord*

24. Allena Gud i himmelrik* 20. Helige Fader, kom och var oss nära

25. O Fader vår, barmhärtig, god 21. Måne och sol*

26. Vi tro på en allsmäktig Gud* 335. Vi tror på Gud som skapar världen*

27. Vi tro på Gud, som himmel* 336. Gud trefaldig, stå oss bi*

28. Helige Fader, kom 337. Vår Gud, till dig du skapat oss*

29. Tränger i dolda djupen ner 338. Som ett klockspel hör jag dig 

339. Himmelske Fader 

711. Jag tror på en Gud, en enda

712. O Gud, som skapat vind och hav 

 Lundberg, Mattias & Lundblad, Jonas (red.) Arbete med psalm: Text, musik, teologi. Artos, Skellefteå, 2020, s. 7.5
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Svenska kyrkan kring psalmbokens praktiska användande.  Ännu en annan studie återfinns i Karin 6

Oljelunds avhandling Kristi Kropp och Guds folk som nämnts ovan. Här undersöks Svenska 

kyrkans huvudgudstjänster med syfte att utröna vilken kyrkosyn som syns i dessa. 

Undersökningsmaterialet i hennes avhandling består av kyrkohandböckerna från 1942 och 1987 

samt undersökningar gjorda i koppling till utgivandet av dessa handböcker. Intressant i Oljelunds 

projekt blir också hur denna kyrkosyn syns i gudstjänstens praxis.  Denna studie inbegriper alltså 7

inte explicit psalmen, utan ser till hela gudstjänsten som en helhet där psalmen i förlängningen 

ingår, vilket gör att den ändå är värd att nämna. En tydlig feministisk inriktning på psalmstudium 

återfinns i Psalm - kön - kyrka: Könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i 

Svenska kyrkans kyrkomöte där Agneta Lejdhamre undersöker sambandet mellan psalmtexternas 

könsförståelse och hur det påverkar kyrkosynen.  En systematisk undersökning görs av 8

psalmbokens texter och genom att se till så kallade könsmarkörer kan Lejdhamre urskilja bland 

annat hur Gud oftare konnoterar till man snarare än kvinna samt att manlighet och gudomlighet har 

en särskilt koppling. Intressant statistik visar att kvinnor ur bibeln förekommer i 46 psalmer, medan 

män i bibeln omtalas i 76 psalmer.   9

Denna forskningsöversikt utgör alltså en liten inblick i det större sammanhang, som denna uppsats 

undersökning sätts in i. I slutet av Wigorts Yngvessons bok uttrycks en önskan om att i sin bok ha 

undersökt Gudsbilder eller makt mer utförligt , eventuellt kan denna analys därför sägas berika en  10

sådan aspekt inom den svenska psalmforskningen.  

 Wigorts Yngvesson, Susanne. All din nåd är öppen famn: psalmernas sjungna teologier. Stockholm: Verbum, 2019, s. 6

13.

 Oljelund, Kristi kropp och Guds folk: en undersökning av ecklesiologin i Svenska kyrkans huvudgudstjänster 7

1942-2000, 2009, s. 25. 

 Lejdhamre, Agneta. Psalm - kön - kyrka: könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i Svenska 8

kyrkans kyrkomöte. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2011, s. 13. 

 Lejdhamre, Psalm - kön - kyrka: könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans 9

kyrkomöte. 2011, s. 95.

 Wigorts Yngvesson, All din nåd är öppen famn: psalmernas sjungna teologier, 2019, s. 275.10
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Analys  

Följande kommer frågeställningarna att besvaras utifrån förutsättningarna förklarade ovan. 

Analysen är indelad i tre rubriker med tillhörande underrubriker som avser att peka på de generella 

Gudsbilder som synliggörs i treenighetspsalmerna, hur dessa förändras genom de två senaste 

psalmboksutgåvorna samt hur treenigheten porträtteras. Vidare pekar analysen på den feministiska 

ambitionen, på språk och framtidsutsikten för användandet av detta språk. Slutligen pekar analysen 

på den liturgiska teologin, dess relevans och koppling till lex orandi och lex credendi samt psalmens 

performativitet.  

5.1 Gudsbilderna och dess förändring över tid 

I detta avsnitt vill jag ge en initial beskrivning över de Gudsbilder som kan sägas framkomma i de 

behandlade psalmerna, därtill de övergripande skillnaderna och likheterna vad gäller Gudsbilder 

mellan 37:an och 86:ans psalmbok. Men också specifikt vad gäller de gemensamma psalmerna i 

utgåvorna samt hur treenigheten porträtteras.  

37:ans psalmbok bidrar i denna undersökning med åtta treenighetspsalmer, dessa visar sammantaget 

Gudsbilder där Gud har auktoritet och är den bakomliggande godheten, som är omhändertagande, 

ska fruktas, har allt i sitt våld och ser allt, vänder sig till män och sina bröder, har ett tydligt 

relationsmotiv, är skaparen, den trygga hamnen och den kärleksfulla fadern. Dessa sammantagna 

Gudsbilder kan exempelvis belysas genom psalmen ”Vi tro på en allsmäktig Gud”.  I denna psalm 11

förekommer nämligen Gudsbilder där Gud beskrivs som allsmäktig, av vars Ande genom Ordet allt 

är skapat. Det framkommer att han vill vara oss en fader, att han skall bevara och aldrig oss ifrån sig 

skilja, att hans öga har vakt samt att ingen står emot hans makt. ”Jesus Krist, Faderns son, vår Herre 

kära” beskrivs vara av evighet, jämlik Gud i makt och ära och det uttrycks att den rena jungfrun 

genom Andens kraft födde honom för att vi ska förenas med Gud. Han, Jesus, led, dog och 

övervann döden för oss och sitter på Guds högra hand och upphöjs därför i status till Gud som 

Fadern. ”Den Helge And”, vill med fridens band förena oss i en helig kyrka och genom nåd styrka 

oss. Synden beskrivs vara borttagen och själavåndan skall stillas. Slutligen i psalmen finns en 

förväntan att på sista dagen uppstå, till det eviga livet där Gud ger sin glädje. Detta understryker 

bland annat makten Gud som auktoritet har samt relationsmotivet, men till den feministiska 

 Psalm 26:1-3, Den svenska psalmboken 1937. 11

10



förskjutning kan ändå sägas att Jungfrufödseln samt skapandet av Ordet anspelar på Moder-

metaforen, och tillsammans med temat om förening blir Gud som en Moder väsentligt och påtagligt 

i denna psalmtext. Ytterligare ett exempel som belyser 37:ans sammantagna Gudsbilder återfinns i 

Psalmen ”Helige Fader, kom”.  Psalmsången blir en bön till den treenige Guden och Gudsbilden 12

belyser den Helige Fader som kan ge mer än vi kan begära, Jesus som dog för alla och som är vår 

starkhet samt den Helige Ande som leder i sanning och är en himmelsk duva. Anmärkningsvärt är 

att Sonen inte nämns.  Vidare är åkallan och böner om närhet något som framträder, Fadern ska 13

höra oss, ge oss kraft av sin lära, Jesus ska frälsa och bära och Anden ska sänka sig ner och välsigna 

oss. Psalmtexten uttrycker behovet av styrka, vägledning och att bli buren, och kan tolkas in i Gud 

som en omhändertagande och nära Moder, men är också betydelsefull för den relationsmässiga 

närhet som finns till en Kärlekspartner eller Vän. Denna psalm är en gemensam psalm för utgåvorna 

men har ett tillägg i dess titel som gör den till ”Helige Fader, kom och var oss nära”  i 86:an, 14

språkligt är dessa i stort sett identiska, och den feministiska förskjutningen likaså. Den 

bakomliggande godheten och omhändertagandet syns bland annat i detta text och Gudsbilderna kan 

alltså även här överföras på Gud som Moder, Kärlekspartner och Vän. Faktiskt i alla psalmer, även 

de som inte omnämnts än, har det varit möjligt att minst en metafor eller modell har kunnat 

tillämpats. Trots det går det inte att komma undan att språket är patriarkalt. Härnäst erbjuder 86:ans 

psalmbok elva treenighetspsalmer som återfinns i analysen ovan, sammantaget framkommer ur 

dessa Gudsbilder som ser kärleken som redskap för Guds nåd, som beskrivs med ljus och kärlekens 

glöd, som ger kraft, frälsning, sanning och närhet. Som är skaparen som har allsmäktighet och inger 

trygghet och omhändertagande. Gud är det vi ser runt omkring oss, exempelvis i ögons ljus. Men 

Gud är också en inspiration, en konstnär, som kommer till oss och sprider kärlek och glädje. 

Gudsbilden tecknar sist men inte minst gemensamhetens och evighetens Gud. Detta kan sägas bli 

tydligt i psalmen ”O Gud, som skapat vind och hav”  som tecknar Gudsbilden över treenigheten 15

som Gud, Herren, Jesus Krist och Guds Ande, och i varje vers påtalar att vi sjunger till Guds ära, att 

sång och spel får välla ur tron och glädjens källa, att hoppets nya sånger ska sjungas där Jesus går 

fram samt att vi med lovsång ska få gå och vittna om riket och kärleken. Vi är den skapande Gudens 

folk som bär glädjebudet, vi är Jesus vänner, och Jesus har gett oss frihet från synd och skam och 

 Psalm 28:1-3, Den svenska psalmboken 1937. 12

 Nisser, Selander & Bernskiöld, Psalmernas väg: kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken. Band 1 13

Psalmerna 1-204 av den ekumeniska psalmboksdelen, 2014, s. 88. 

 Psalm 20:1-3, Den svenska psalmboken 1986. 14

 Psalm 712:1-3, Den svenska psalmboken 1986. 15
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vänder ånger till kraft. Anden är den som sänder den eld som renar kyrkan, men tänder också den 

glädje som förenar oss med Gud. Här är bland annat tanken på gemenskap tydlig och stärks av att 

texten påtalar att vi framför denna sång tillsammans och att vi är Guds folk, Guds vänner samt 

förenade med denne. Med detta i åtanke blir det även lätt att relatera Gudsbilden till den 

feministiska förskjutningen i och med att det finns en självklar koppling till att se Gud främst som 

en Vän, vår allas. Ett ytterligare exempel finns i psalmen ”Vi tror på Gud som skapar världen”  16

som definierar Gudsbilden utifrån händelser och gärningar, i skapandet, i att Gud kom till världen i 

Jesus, i att Gud tänt Andens eld i världen, samt i att Gud är mer än världen och mer än rymd och tid. 

Psalmen är skriven för att kollektivt uttrycka vad vi tror på. Det kollektiva anspråket stärks genom 

att poängtera att Gud som är världens Far hör ropen ifrån sina barn, att Jesus, Marias son, bar vårt 

kors och lever och bor bland oss, samt att Gud genom Andens eld gjort oss i Kristus till en 

mänsklighet. Gud uttrycks också vara den första och den sista av allt som finns, och vårt liv när allt 

störtar samman. Denna psalm utlägger den kristna tron och ersatte två av de tidigare uttalade 

trospsalmerna i 37:ans psalmbok  ”Vi tro på en allsmäktig Gud”  samt ”Vi tro på Gud, som 17 18

himmel”.  Eftersom dessa Gudsbilder belyser Gud som den skapande, agerande och ingripande 19

men också pekar på en djup samhörighet passar Gud som Moder särskilt in här, och frälsning och 

Gud som kraftkälla får stor plats.  Även bland dessa psalmer har åtskilliga referenser varit möjliga 

till att se till Gud som Moder, Kärlekspartner och Vän. 86:an är naturligtvis inte heller fri från det 

patriarkala arvet, även om Gudsbilden i 86:års treenighets psalmer innebär en större möjlighet att se 

Gud utanför traditionella ramar, som i ljus och evighet eller som ”en konstnär som målar liv” som 

psalm 711 ”Jag tror på en Gud, en enda”  beskriver. Inger Selander redogör generellt för 20

förändringar i psalmboken såsom att Jesus i äldre psalm ofta framställs i sin gudomlighet, medan 

den moderna psalmen mera betonar hans mänsklighet  men också att Fadersbilden i psalmen 21

påverkats av förändringar inom teologin, samhället och kulturen, där den har gått från en mer 

patriarkal, till en vårdande himmelsk Fader som visserligen fostrar och kräver lydnad, men som 

landar i en allt mildare Fader, med mindre makt. Detta hör ihop med att det finns en koppling 

 Psalm 335:1-4, Den svenska psalmboken 1986. 16

  Sveriges 1969 års psalmkommitté, Den svenska psalmboken: slutbetänkande. Vol. 3 [Text- och musikkommentarer], 17

Liber/Allmänna förl. SOU1985:18, Stockholm, 1985, s. 111. 

 Psalm 26:1-3, Den svenska psalmboken 1937.18

 Psalm 27:1-3, Den svenska psalmboken 1937. 19

 Psalm 711:1-3, Den svenska psalmboken 1986. 20

 Selander, Inger, När tron blir sång: om psalm i text och ton, Artos, Skellefteå, 2008, s. 32. 21
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mellan psalmen, bibeln, teologin, samhället och estetik. Stora händelser, som andra världskriget 

exempelvis gör att det i högre grad blir berättigat att tala om en Gud som lider med människan i 

utblottande.  Selander påtalar också att medan den traditionella psalmen börjar direkt i dogmat, så 22

tar den nya psalmen ofta sin utgångspunkt i en existentiell situation eller i en allmänmänsklig 

erfarenhet för att sedan leda över till trosläran. Psalmen kan inledas med en naturdetalj eller en 

naturbild som ger stämning eller utgör jämförelsepunkt med människolivet och mynnar ut i en 

teologisk utsaga. Treenigheten jämförs i psalm 338 med kyrkklockor ”Som ett klockspel hör jag 

dig” , och påfallande många psalmer inleds med som, och utvecklar en analogi. Denna typ av 23

psalmer menar Selander svarar väl mot ett önskemål som påtalas av Anders Frostensson om 

identifikationspsalmer. Dessa psalmer ska inte komma uppifrån, utan snarare ska de växa fram från 

där vi känner igen oss själva, vår situation och vår problematik.  Att de undersökta psalmerna i 24

86:an har dessa drag av analogi och identifikation som Selander påtalar, samt att traditionella 

psalmer i större utsträckning direkt tar sig an det dogmatiska är något som gjort sig tydligt genom 

ovanstående exempel med psalm 338, speciellt i kontrast till den traditionella psalmen som 

återkommer i båda utgåvorna, ”Gud trefaldig statt oss bi”  eller ”Gud trefaldig, stå oss bi”  som 25 26

den heter i 86:an. Denna psalmen är en mycket gammal bönesång med ett antal bearbetningar 

bakom sig.  I båda utgåvornas text framkommer Gud som trefaldig, men texten specificerar inte 27

vilka delar denna treenighet skulle kunna utgöras av. Det beskrivs oavsett att Gud kan göra vår själ 

fri från synd och att Gud kan styrka oss med sin kraft att övervinna det onda, vilket uttrycker 

allsmäktighet och omhändertagande. Det uttalas också att det kristliga sinnet utgör medel för att nå 

målet. Vad detta mål är, är öppet för tolkning. Därutöver framkommer bönen att Gud bland annat 

ska stå bredvid och inte låta oss fördärvas. Sammantaget kan detta förstås som psalmtextens uttryck 

över en Gudsbild som förvisso har stark auktoritet men som är omhändertagande eller hyser 

omtanke och kärlek likt en Moder, Vän och Kärlekspartner kan uppfattas göra. Men det är också 

tydligt att dogmatiska grundpelare färgar texten, såsom att själen görs fri från synd, att Gud ger 

kraft att övervinna ondskan, att det kristliga sinnet är vägen till målet och så vidare. 

 Selander, När tron blir sång: om psalm i text och ton, 2008, s. 229. 22

 Psalm 338:1-4, Den svenska psalmboken 1986. 23

 Selander, När tron blir sång: om psalm i text och ton, 2008, s. 24-25.24

 Psalm 22, Den svenska psalmboken 1937. 25

 Psalm 336, Den svenska psalmboken 1986. 26

 Nisser, Per Olof, Selander, Inger & Bernskiöld, Hans, Psalmernas väg: kommentarer till text och musik i Den svenska 27

psalmboken. Band 2 Psalmerna 205-420 av den ekumeniska psalmboksdelen, Wessmans Musikförlag AB, Visby, 2017, 
s. 335. 
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Sammanfattningsvis är den gemensamma Gudsbilden för samtliga psalmtexter i utgåvorna en 

förmedlad allsmäktighet och auktoritet, att Gud är skaparen samt den som är trygg och 

omhändertagande och har relation och gemenskap med oss människor. På ett generellt plan kan det 

sägas att det finns en ganska stor samstämmighet mellan de förmedlade Gudsbilderna även om det 

mellan utgåvorna också går att se hur Gudsbilderna förändrats. Här är det även värt att påpeka att 

allt som förändras inte behöver vara progressivt, eller ”gå framåt” förslagsvis bli mer feministiskt, 

bara för att det är närmare vår egen levnadstid. Till samtliga psalmer har det ju exempelvis varit 

möjligt att göra en feministisk förskjutning. Till detta påtalar Håkan Möller att psalmboken från 

1937 kom till under en tid då obruten fred sedan länge varit i Sverige, och då ett ”borgerligt leverne 

av allmän hygglighet och hyfs var normen”; då man i stort sett var överens om gott och ont, dygd 

och last. Synden fanns men dundrade inte som förut.  Möller beskriver att det inte fanns samma 28

behov av radikala förändringar i denna psalmbok och man nöjde sig med att utesluta sådant som för 

en ljusare livsåskådning kändes främmande eller kanske teologiskt stötande.  Med andra ord 29

verkade 37:ans psalmbok rätt för sin tid enligt Möller. Eftersom det är sant och riktigt att varje 

generation behöver få uttrycka tro på sitt sätt i ord och toner är det intressant att se närmare på de 

likheter och skillnader som finns mellan de psalmer som är gemensamma för de båda 

psalmboksutgåvorna och som behandlas härnäst.  

I utgåvorna från 37- och 86:års psalmbok är de gemensamma psalmerna fyra till antalet varav 

”Allena Gud i himmelrik” är en av dem. I 1937: års ”Allena Gud i himmelrik”  finns en 30

versindelning som är anmärkningsvärd för förståelsen av treenigheten i denna psalm. Den första 

versen kan sägas återge en ”allmän" Gudsbild, den andra behandlar Fadern, den tredje och fjärde 

behandlar Jesus Kristus, sonen. Medan den femte behandlar den Helige Ande. Något större tonvikt 

kan därför sägas ligga på den Gudsbild som framkommer när denna identifieras med Jesus, vilket 

också blir tydligt i uppmaningen som kommer i psalmens sista vers, där Anden ska ge stöd och tröst 

att tro på Kristus. Denna också mycket gamla psalm var inte en treenighetspsalm från början, och 

versen om Anden är tillfogad vid ett senare tillfälle.  I övrigt beskrivs Gudsbilden genom den 31

allena Guden, som är i himmelen, som har skänkt fröjd och frid samt har en evigt god vilja som vi 

 Möller, Den gamla psalmboken: ett urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker, 2001, s. 13. 28

 Möller, Den gamla psalmboken: ett urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker, 2001, s. 8. 29

 Psalm 24:1-5, Den svenska psalmboken 1937. 30

 Nisser, Per Olof, Selander, Inger & Bernskiöld, Hans, Psalmernas väg: kommentarer till text och musik i Den svenska 31

psalmboken. Band 1 Psalmerna 1-204 av den ekumeniska psalmboksdelen, Wessmans Musikförlag AB, Visby, 2014, s. 
82. 
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ska glädjas vid. Fadern beskrivs som nådelig och som den som har begåvat med allt gott, men också 

som den som har allt i sitt våld, en ”suck är honom ej fördold". Av detta framkommer att vi därmed 

ska frukta Fadern. Vidare beskrivs Jesus alltså rikt, bland annat som Guds ende son, som den som 

såg vår själafara och frälste och som den som med kärlek och död förlöser oss av syndens nöd vid 

förtröstan. I vers fyra står det både att ”du är vår Frälserman”, men också att du är Guds rena lamm, 

vår salighet, samt för tid och evighet vårt hopp. ”O Helge And” beskrivs göra själen from, förnöjd 

och oförfärad, denne gör hjärtat till en helgedom där Gud äras men Anden ger också stöd och tröst. 

Gudsbilden av Jesus Kristus gör tydligt att den innefattar krav och motkrav, vi förtröstar på denna, 

och lossas från syndens nöd genom Jesus kärlek och död. Relationsmotivet blir här tydligt, och kan 

därför förslagsvis ge paralleller till Gud som en Kärlekspartner. Att Gud ska fruktas i egenskap av 

att Fadern har allt i sitt våld, och att ingenting är fördolt för honom skaver dock mot resten av 

textens förmedlade Gudsbild. Vidare har vi då 1986:års ”Allena Gud i himmelrik” . Denna utgåvas 32

text utmärker sig framförallt genom den textbearbetning som innebar en förkortning av psalmen och 

förstärkte dess karaktär som treenighetspsalm.  För i denna psalmtext nämns ingen Fader, utan 33

istället är det Gud, Jesus Krist, Guds ende son samt den heliga Anden indelade i varsin vers. 

Gudsbilden tecknas liknande ovan genom att Gud med kärlek vill ge oss nåd och skänka fröjd och 

frid, Jesus Kristus har sett vår nöd och fara och räddar oss på bekostnad av sig själv. Denna död 

befriar oss från synd och en bön om Jesus förbarmande framkommer. Den heliga Anden ger 

egenskaper som fromhet, förnöjdhet och gör hjärtat till en helgedom som hjälper till tro på Jesus 

Kristus. Förbarmandet uttrycker bland annat tacksamhet och Anden förändrar ens inre och är den 

ständigt förändrande kraften. Gud kan här förstås som Moder, Kärlekspartner och Vän, eftersom 

kärleken är redskapet för Guds nåd men också för att den självutlämnande och förändrande 

aspekten går att relatera till dessa metaforer. 37:ans psalmtext är alltså två verser längre, vilket 

innebär att ett val har gjorts att inte ha med vissa delar av det psalmen förmedlar in i nästa 

psalmboksrevision. Det som har plockats bort är 37:ans andra och fjärde vers där det bland annat 

framkommer att Gud ska fruktas i egenskap av att Fadern har allt i sitt våld, och att ingenting är 

fördolt för honom samt där Jesus ytterligare beskrivs som vår Frälserman, Guds rena lamm och så 

vidare. Detta innebär att det jag tidigare pekade på som något som skaver i 37:ans annars 

förmedlande Gudsbild har plockats bort. En skillnad ligger därmed också i att det inte finns en lika 

stor centrering vid Jesus som innan, och det trinitariska här fått en annan fördelning, vilket kan 

 Psalm 18:1-3, Den svenska psalmboken 1986. 32

 Nisser, Selander & Bernskiöld, Psalmernas väg: kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken. Band 1 33
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kopplas till att psalmen inte var en psalm om treenigheten från första början. Vidare finns följande 

språkliga ändringar av betydelse; att det i 37:ans första vers påtalas att vi ska glädjas vid Guds evigt 

goda vilja, medan det i 86:an uttrycks att vi ska glädjas vid Guds nåd och goda vilja. Att det i 37:an 

är själafaran Jesus ser hos oss, medan det i 86:an är nöd och fara samt att det i 37:an är med kärlek 

och död Jesus förlöser, medan räddningen i 86:an är med blod och död. Här framkommer en bön 

om förbarmande, medan det i 37:an uttrycks att lossningen kommer av obligatorisk förtröstan på 

Jesus. Nåden blir alltså något mer belyst i 86:an, och dess text har generellt en försiktigare 

framtoning, undantaget att offret Jesus gör understryks vara med blod. Psalmtexten i båda 

utgåvorna kan relateras till relation och kärlek och Gud främst som en Kärlekspartner, även om det i 

86:an också kan tolkas in i Gud som en Vän eller Moder, med undantag för den vers som belyser 

Gud som den som bör fruktas. Härnäst har vi psalmen ”Helige Fader, kom”  som i 86:an har en 34

något längre titel som tillägger ”och var oss nära”. Här har i princip inga revideringar gjorts mellan 

utgåvorna. Den enda språkliga skillnad som gjorts är att medan 37:an uttrycker att ”Frälsning 

beskär oss” så står det i 86:an ”Giv oss din frälsning”. Denna skillnad har ingen nämnvärd teologisk 

betydelse och måste därför ha skett som ett resultat av en annan anledning, troligtvis för att föryngra 

språket. Sammantaget är den förmedlade Gudsbilden liknande i utgåvorna och mynnar ut i en Gud 

som kan ses kanske framförallt som den omhändertagande Modern eller Vännen medan tematiken 

som rör närhet kan kopplas till Gud som Kärlekspartner, vilket blir något tydligare uttalat genom 

86:ans inkorporerande av det i psalmens titel. Vidare återfinns den gemensamma psalmen ”Gud 

trefaldig stå oss bi”  alternativt i 37:an ”statt oss bi”  som behandlats tidigare. Här kan likartade 35 36

slutsatser göras vad gäller den Gudsbild som framkommer, i 37:an och 86:an blir Gud som Moder, 

Kärlekspartner och Vän alla relevanta för Gudsbilden. Men så finns det också de innehållsliga och 

språkliga skillnader av betydelse, där vi exempelvis i 37:an med kristligt sinne ska nå målet, medan 

det i 86:an är i dig vår trygghet vi finner och fram till målet hinner samt där det i 37:an uttrycks 

kärlek för både Gud och nästan, medan det i 86:an uttalas gälla enbart nästan. Slutligen har vi den 

gemensamma psalm som vid första anblick inte med självklarhet kan uppfattas som gemensam, 

nämligen "O Herre Gud, oändelig”  i 37:ans psalmbok och ”Vår Gud, till dig du skapat oss”  i 37 38

86:an, Britt G. Hallqvist som omarbetade psalmen gjorde det dock så pass fritt att hon står som 

 Psalm 28:1-3, Den svenska psalmboken 1937. 34

 Psalm 336, Den svenska psalmboken 1986. 35

 Psalm 22, Den svenska psalmboken 1937.36

 Psalm 23:1-3, Den svenska psalmboken 1937. 37

 Psalm 337:1-3, Den svenska psalmboken 1986. 38
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ensam författare i 86:an. Texterna är därmed i princip helt olika, och det är främst melodin som 

förenar dessa två psalmer. Skillnaden som framkommer i respektive psalms förmedlade Gudsbilder 

är alltså inte helt oväntad. I psalmen ”O Herre Gud, oändelig” porträtteras treenigheten 

inledningsvis genom ”O Herre Gud” som är oändlig, ”O Jesus Krist” som tog mandom, samt ”O 

Helge And”. I slutet benämns Gud också som Fader. Vidare framkommer en bön att Gud ska förläna 

oss nåd att prisa och sätta all vår tro till att Gud är evigt god och mild, att Jesu Kristus ska hjälpa oss 

att komma ihåg dennes bittra död och rena ord som gör att vår själ blir saliggjord, samt att Anden 

ska ge nåd att följa råd och ledsaga med sin hand. Herren som är bortom ändliga gränser uttrycker 

Gudsbilden som talar om en bakomliggande godhet bevisad i Jesus medan Andens aktivitet beskrivs 

vara det som leder och pekar ut riktningen. Detta gör att Gud potentiellt förstås bäst som en Vän i 

denna psalmtext. Fortsättningsvis har ”Vår Gud till dig du skapat oss” ett direkt tilltal och förklarar 

sin Gudsbild genom detta. Treenigheten framkommer i denna psalmtext genom Gud, Jesus Krist 

som i sin gestalt uppenbarar Faderns kärlek, samt Guds Ande. Det som ter sig viktigt i psalmtexten 

är själva tackandet och välsignandet för den vi sjunger till och som varje vers avslutas med. Detta 

markerar att det är relationen till Gud som psalmsångaren uttrycker tacksamhet och välsignelse 

över. Skaparen ger nåd och frid och vi är skapade till denne, Kristus är med oss från liv till död, 

Anden skänker kraft och mod att se vad sanning är och samlar oss i Kristi namn. Det är en 

övergripande och ingripande Gud som beskrivs, vilket är något vi förhoppningsvis kan återfinna i 

våra relationer till andra, såväl en Moder, som Kärlekspartner eller Vän. Då dessa texter så skarpt 

skiljer sig ifrån varandra i utgåvorna, kan de möjligtvis inte klassas som samma psalm längre. I 

kommentarer till dessa psalmer framkommer det dock att samstämmighet finns vad gäller 

exempelvis vers ett som har grundtemat nåd gemensamt, vers två där Jesus människoblivande och 

hans död är gemensam, samt vers tre där det finns ett samband mellan 86:ans ”mod att se vad 

sanning är” och bönen i den äldre texten ”giv oss nåd, att alltid följa dina råd”.  Dessa är alltså de 39

fyra gemensamma psalmer som finns mellan psalmboksutgåvorna, härnäst följer en större inblick i 

hur specifikt treenigheten skildras.  

5.1.1 Klassisk och oklassisk treenighetslära  

Det visar sig att treenighetens porträtterande i psalmerna från 86:an i högre grad rör sig från den 

mer klassiska treenighetsläran där Fadern, Sonen och Anden utgör dess delar - till en mer 

uppluckrad benämning, alternativt kallad en oklassisk treenighetslära. Några sådana psalmer 

 Nisser, Selander & Bernskiöld, Psalmernas väg: kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken. Band 2 39
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återfinns även i 37:ans psalmbok. Denna rörelse får för det första exemplifieras med psalmen 

”Måne och sol”  som med en filmisk inzoomning går från det stora till det lilla. Guds skaparkraft 40

beskrivs utifrån rymdperspektivet, månen och solen, via urelementens närvaro, vatten och vind, till 

den lilla och handgripliga delen av skapelsen - blommor och barn.  Allt detta beskrivs vara hans, 41

Herren vår Guds. Jesus beskrivs som Guds son som levde och dog för alla och oss, men som också 

lever idag och konstateras vara här. Därtill beskrivs Anden vara vår tröst som är levande, varm, 

helig och stark. Därefter uttrycks ”talar om Gud” och vi kan fråga oss om det är vi som talar om 

Anden som Gud, eller om det är Anden som talar om Gud. Oavsett beskrivs det att denna ständigt 

stöder och bär. Som versavslut på samtliga psalmer uttrycks det att vi tackar och prisar Herren vår 

Gud, och sjunger ditt heliga namn. Denna psalm utgör en klassisk treenighetslära utifrån kriterierna 

att Fadern, Sonen och Anden nämns, men ändå är det en något annorlunda treenighet som målas 

fram. Den första versens språk som inleds med skapelsen, gör att ett särskilt fokus för Gud som 

skapare finns, och Gud som Moder och potentiell skapare och upprätthållare av liv blir därför 

väldigt relevant i denna psalm. För det andra har vi psalmen ”Som ett klockspel hör jag dig"  som 42

beskriver treenigheten som Fader, Son och Ande - Gud. Här görs ingen större skillnad i den 

inneboende relationen dem emellan, som vid många av de andra psalmernas texter ter sig 

”ekonomisk”. Istället är fokus på att treenigheten hörs som ett klockspel, och att Gud är tre i en och 

en i tre. I övrigt rör sig texten kring skapelsen och omvärlden, och hur Gud kan sägas återfinnas i 

längtan, röster, och ögons ljus. Guds närvaro beskrivs synas i allt som har sin källa därur och i 

avslutningen på psalmen återfinns en bön att när vi går mot en dag som ingen sett ”så ska vi spelas 

samman tills vi når vårt mål i den heliga treenigheten”. Gudsbilden här kan sägas formas av det vi 

ser runt omkring och tolkar som dennes närvaro, och det finns alltså inga större begränsningar i 

denna psalmtext gentemot att se Gud som Moder, Kärlekspartner eller Vän. Samtidigt blir 

treenigheten starkt sammanhållen. För det tredje finns det i psalmen "O Fader vår barmhärtig, 

god”  en avsaknad av att benämna Jesus som Guds Son, istället tydliggörs att Jesus Kristus är både 43

Gud och människa samt vår kära broder, vilket eventuellt skiljer sig från en klassisk treenighetslära 

där Son-skapet blir grundläggande. Sammantaget visar det sig att treenigheten framställs på det 

klassiska viset i fem av åtta psalmer i 37:års psalmbok, övriga tre psalmer använder dels bara 

 Psalm 21:1-3, Den svenska psalmboken 1986. 40

 Nisser, Selander & Bernskiöld, Psalmernas väg: kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken. Band 1 41

Psalmerna 1-204 av den ekumeniska psalmboksdelen, 2014, 90. 

 Psalm 338:1-4, Den svenska psalmboken 1986. 42

 Psalm 25:1-4, Den svenska psalmboken 1937. 43
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benämningen att Gud är trefaldig, i ett annat fall nämns inte Sonen och slutligen används enbart 

benämningen Fadern klart uttalat. Enbart i fem av de elva psalmerna finns Fadern, Sonen och 

Anden representerad i 86:ans psalmbok, där det dessutom i tre av dessa finns utstickande drag 

såsom det annorlunda språket i ”Måne och sol”, att det är Marias son och inte Guds son som 

framhålls i psalm 335 ”Vi tror på Gud som skapar världen”  samt att treenighetens inneboende 44

relation i en psalmtext bryter ner hierarkin och ekonomin däremellan som visat ovan. I övriga fall 

av oklassisk treenighet handlar det exempelvis om att ingen Fader nämns, att hela treenigheten 

tilltalas med ett du, att Sonen inte nämns utan bara personnamnet Jesus som i psalm 28 ”Helige 

Fader, kom” , att den trefaldiga Guden besjungs, samt att det understryks att Jesus är både gudason 45

och människoson. Detta utgör alltså grund till den anmärkningsvärda skillnaden över hur den 

treenige Guden framställs, och dessa skillnader säger också något på ett generellt plan vad gäller 

86:ans något mer öppna och uppluckrade Gudsbilder.  

  

 Psalm 335:1-4, Den svenska psalmboken 1986. 44

 Psalm 28:1-3, Den svenska psalmboken 1937. 45
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5.2 Feminism och språket om Gud 

I detta avsnitt kommer den feministiska maktanalysen få särskild plats, samtidigt som språket vi 

använder om Gud samt framtidsutsikten för detta blir belyst. Genomgående i denna uppsats påvisas 

hur McFagues modeller med Gud som Moder, Kärlekspartner och Vän kan användas, men för att 

besvara frågan varför det är viktigt blir detta avsnitt avgörande.  

Karin Oljelund gör ett antagande om att kyrkor visserligen i lärodokument, kyrkolag och 

kyrkoordningar av olika slag fastslår sin identitet, sitt styresätt och sin lära, men att den 

praktiserande ecklesiologin tydligast synliggörs i gudstjänsten . Detta är något som även den 46

liturgiska teologin hävdar, och som jag inledningsvis nämnde är psalmboken en av Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter - samtidigt är psalmboken väl integrerad i gudstjänstlivet och har därför 

avgörande betydelse såväl ecklesiologiskt som teologiskt. I 37:an som 86:an blir Gudsbilden 

mångfacetterad och innehar till viss del spänningar, exempelvis där Gud dels framstår som den som 

bör fruktas, men också den som är en trygg hamn. Gud framställs också finnas i ögons ljus, och som 

är den som ger kraft. Som jag tidigare visat är det möjligt att de undersökta psalmerna kan 

sammankopplas med en treenighet som framhåller Gud som Moder, Kärlekspartner och Vän, som 

alternativ till den klassiska formuleringen Fader, Son och Helig Ande. Vad gäller hur treenigheten 

framställs hos 86:an finns en något större förskjutning mot vad jag kallat ”oklassisk” treenighet. 

Däremot är androcentriska beskrivningar fortsatt vanliga. Oljelund påvisar i sin undersökning att 

Gud ofta omtalas med kvinnliga bilder men ändå kallas ”han”,  vilket blir relevant i detta studium 47

också. Ett bra exempel är psalmen ”Jag tror på en Gud, en enda”.  Denna psalm beskrivs som en 48

lågmäld trosbekännelse, utan högtidliga formuleringar och med ett vackert och färgrikt språk.  49

Texten är skriven ur ett jag-perspektiv där det framkommer att psalmförfattar-jaget och i 

förlängningen psalmsångare-jaget tror på en enda Gud, som för det första är en konstnär som målar 

liv. Denna konstnär tar ett ord och formar en evighet inuti. Vidare tror jaget på en enda Gud som är 

ett gudabarn, en mänskoson som med kärleken vill öppna en evighet inifrån. I sista versen är denna 

enda Gud en Ande ett mysterium, som beskrivs andas i evigheten och öppna ens inre rum. 

 Oljelund, Kristi kropp och Guds folk: en undersökning av ecklesiologin i Svenska kyrkans huvudgudstjänster 46

1942-2000, 2009 s. 17.

 Oljelund, Kristi kropp och Guds folk: en undersökning av ecklesiologin i Svenska kyrkans huvudgudstjänster 47

1942-2000, 2009, s. 187. 

 Psalm 711:1-3, Den svenska psalmboken 1986. 48

 Karlsson, Karin, Psalmernas väg: kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken med tillägg samt 49

Psalmer i 2000-talet Band 4 Psalmerna 701-800 ; Psalmer i 2000-talet 801-966, Wessmans Musikförlag AB, Visby, 
2019, s. 35. 
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Gudsbilden i denna psalm framställs alltså på ett sätt som inte återkommit förut, och är en poetisk 

beskrivning där Gud ”målar liv” till skillnad från det annars frekvent förekommande ”skapar liv”. 

Evigheten är ett tema som återkommer i psalmtextens alla verser. Evighet pekar på något 

beständigt, orubbligt, detta visar alltså att Gud står kvar. Texten förmedlar trygghet och 

förhoppningsvis är det något vi kan känna igen i metaforer för Gud som både Moder, 

Kärlekspartner och Vän. Genomgående används i denna psalmtext däremot pronomen för Gud i 

maskulinum, vilket på ett sätt är klandervärt eftersom det finns goda möjligheter till en öppen och 

således feministiskt inkluderande Gudsbild. Agneta Lejdhamre och Ninna Edgardh tydliggör den 

feministiska kritiken som kan ställas mot både psalmbokens texter och dess bruk. Lejdhamre visar i 

sin undersökning över könsförståelsen i psalmboken och i Svenska kyrkans kyrkomöte hur de 

könsmarkörer hon identifierar för Gud oftare konnoterar till man snarare än kvinna samt att 

manlighet och gudomlighet har en särskilt koppling. Statistik hon tagit fram visar att bibliska 

kvinnor förekommer i 46 psalmer, medan bibliska män omtalas i 76 psalmer.  Så när Svenska 50

kyrkan i sitt kyrkomöte säger sig vara en gemenskap som strävar efter gemenskap med lika villkor, 

menar Lejdhamre att det inte kan sägas efterlevas med tanke på de resultat som undersökningen 

påvisar.  I psalmen "O Fader vår barmhärtig, god”  tydliggörs hur en psalm kan utesluta 51 52

psalmsångare och läsare som inte identifierar sig med exempelvis ett kollektivt brödraskap eller 

pronomen i maskulinum. Psalmtexten talar om ”O Fader vår” som är barmhärtig, god och vill kalla 

människor till sig, samt stänka oss med Kristi blod som renar. Det beskrivs också att alla ropar till 

Gud, men att ingen tar ordet till sig om han inte får din nåd . ”O Gud och mänska, Jesus Krist” 

beskrivs lägga synden på sig, och känner vår stora brist. ”Vår broder kär” uttrycks också samt ”O 

du Guds Helge Ande” förekommer, men beskrivs främst genom att Herren och Jesu Krist dyra ord 

ska leda oss till himlens glädje. I övrigt framkommer bönen att Guds ord ska komma till oss, det 

som är heligt och klart, och att det i mörkret på vår jord ska vara en ledare, så att vi inte ska fara 

vilse. En uppmaning görs att Fadern ska tänka på att djävulen vill blanda sitt ogräs i dennes säd och 

så oss komma åt oss. En bön framkommer även att Gud ska sända sin Anda till oss. Till vår broder 

kär Jesu Krist ska dennes löfte påkallas, så att tröst och kraft gör att vi inte faller ifrån denne. Till 

Guds Helge Ande uppmanas; kom ”Slit sönder satans snara”. Psalmtexten kan här generellt sägas 

vända sig till en man genom sin antydan att ”han” får nåd istället för ett allmänt ”den”, Jesus 

 Lejdhamre, Psalm - kön - kyrka: könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans 50

kyrkomöte. 2011, s. 95.

 Lejdhamre, Psalm - kön - kyrka: könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans 51

kyrkomöte. 2011,  s. 142.

 Psalm 25:1-4, Den svenska psalmboken 1937. 52
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benämns också med det kollektiva ”vår broder”. Gud förstås genom denna tydliga relationstanke 

troligtvis bäst som en Vän, men kanske då främst mannens Vän. Lejdhamre understryker att hon 

framöver vill att psalmboken ska pröva sig fram till ett språk utan dikotomi och 

värdediskriminerande könsförståelse.  Det tror jag är något som är varmt välkommet inom den 53

feministteologiska världen, men det väcker också frågor om vad trons språk är och bör vara. En 

vanlig hållning är att människans tal om Gud är otillräckligt, men att det är det verktyg vi har att 

tillgå när vi talar om Gud. Lejdhamre betonar att det är rimligt att utveckla alternativ till den 

klassiska treenighetsformuleringen om trons språk ska göra anspråk på att antyda en gudom som 

spränger mänskliga begrepp och erfarenheter och samtidigt vara tillgänglig för alla människor på 

samma villkor oberoende av kön.  Angående språk är det värt att belysa att McFague som använder 54

metaforer för att prata om Gud menar att det traditionellt patriarkala språket i ljuset av moder-

modellen ska skapa förståelse för att Gud är både lik och olik våra metaforer. Dessutom menar 

McFague att metaforer bidrar till igenkänning, även om metaforen inte ska gå tillbaka på särskilda 

stereotypiska karaktärsdrag, utan öppna upp för att Gud är bortom kategorierna man och kvinna.  55

En psalm som kan sägas göra detta är psalmen ”Du för vars allmaktsord”  som belyser Gud med 56

ett tilltalande du. Detta du beskrivs med allmaktsord tvinga mörkret fly, sända evangelium och låta 

dagen gry. Härnäst vänder sig texten till det du som gav blinda ljus och vid vars kärleksglöd det 

framgick ur natt och död en ny skapelse. Härnäst beskrivs det att ”Ande av ljus och liv” ska ge en 

pingstvind och ny väckelse. En uppmaning och bön framkommer om att ta bort töcknen från jorden 

att låta dennes vingslag höras än idag. Den sista versen vänder sig till hela den ”Helga Treenighet” 

som skissats ovan och som beskrivs som det eviga ljus. Treenigheten ska bjuda sitt: ”Varde ljus” 

och i psalmtextens avslutning finns en markering för att ställa sig upp och sjunga just denna sista 

vers, vilket eventuellt gör att dessa textrader får extra tyngd, såväl teologiskt som liturgiskt. Här är 

det alltså ljuset som är ett genomgående tema i psalmtexten eftersom Gud fick det att bli till genom 

att mörkrets drogs undan, det kommer när dagen gryr vilket påtalas vid tre versslut samt att 

kärleken kan sägas representera ett slags ljus. Vidare gavs blinda ljus, Anden utgörs av ljus och den 

heliga treenigheten identifieras med det, och psalmen avslutas med budskapet att detta ljus ska 

bestå. Att utröna en Gudsbild ut något så abstrakt som ljus är kanske svårt, men det blir också en 

 Lejdhamre, Psalm - kön - kyrka: könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans 53

kyrkomöte. 2011, s. 224.

 Lejdhamre, Psalm - kön - kyrka: könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans 54

kyrkomöte. 2011, s. 241.

 McFague, Models of God: theology for an ecological nuclear age, 1987 s. 99. 55

 Psalm 19:1-4, Den svenska psalmboken 1986. 56
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tillgång när vi vill benämna Gud som Moder, Kärlekspartner och Vän eller andra mer feministiskt 

inklusiva alternativ. Sammantaget ser det ut som att fler alternativ samt variationsrikedom är den 

feministiska slutledningen på problematiken med psalmtexters androcentrism, principen ”ju fler 

desto bättre” är kanske ett alternativ till hur Gudsbilden ska hanteras, där den genom att omfatta 

feministisk inkludering kan hjälpa till i förståelsen för hur vi kan prata om Gud, och kanske inte 

prata om Gud. Mot bakgrunden ovan och påståendet där Susanne Wigorts Yngvesson menar att 

psalmer är texter som rör sig i ett gränsland mellan att vara erfarenhet och teologisk reflektion,  är 57

det tydligt och viktigt att understryka att språket som finns i psalmerna behöver vara representativt 

för de som sjunger och läser psalmerna. Samtidigt tydliggör Wigorts Yngvesson att vissa ord eller 

formuleringar inte behöver ”klinga” väl med samtiden, utan kan vara älskvärda ändå. Det är när 

orden blir obegripliga de kan bytas ut.  Psalmtextens giltighet i samtiden kanske därför bäst utgörs 58

av ett samspel. Exempelvis för min egen del belyser psalmen ”Måne och sol”  inte främst dess 59

patriarkala Gudsbild, utan snarare för den tankarna till mina barndomsminnen av att sjunga 

psalmen. Jag gissar att flera kan känna igen sig av en sådan situation med samma eller en annan 

psalm. Frågan är dock om det patriarkala smugit sig in så omedvetet att det i det här fallet gör mig 

blind för problematiken psalmtexten kan medföra. I psalmen ”Vi tro på Gud, som himmel”  60

beskrivs det att Gud har skapat himmel och jord med sitt allmaktsord, att Gud är vår trygga hamn 

och att Fadern är hans namn. Det beskrivs också att han gav sin son, som frälste och bar vår skuld 

och blev vår Herre ”huld". Slutligen är hans Helge Ande nådens tolk som samlar oss till ett heligt 

folk, och för oss till Faderns hus i ordets ljus. Psalmen avslutas i varje vers med ett trefaldigt Helig 

är Herren Gud. Den här psalmtexten benämner Gud väldigt androcentriskt och detta 

sammankopplas starkt med att Gud är helig. Detta medför att det är lätt att tänka att helighet och 

den androcentriska Guden hör ihop. Därför skulle detta kunna utgöra underlag för en omedvetet 

accepterad patriarkal Gudsbild, även om en helig Gud tillsammans med orden som indikerar att 

Gud är en trygg hamn och vår huld likaväl skulle kunna relatera till en Gud som är som en Moder, 

Kärlekspartner eller Vän.   

 Wigorts Yngvesson, All din nåd är öppen famn: psalmernas sjungna teologier, 2019, s. 13.57

 Wigorts Yngvesson, All din nåd är öppen famn: psalmernas sjungna teologier, 2019, s. 180. 58

 Psalm 21:1-3, Den svenska psalmboken 1986. 59

 Psalm 27:1-3, Den svenska psalmboken 1937. 60
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5.2.1 En framtidsutsikt  

Vad som gör sig mest rimligt vad gäller framtiden och eventuell revidering av psalmernas texter, 

som den feministiska kritiken efterfrågar, finns det å ena sidan är en dragkamp mellan att pröva sig 

fram, känna efter och låta tiden arbeta fram Gudsbilder som fler känner sig tilltalade av. Å andra 

sidan finns den mer radikala hållningen där vi rycker av plåstret, tar fram en helt jämställd 

fördelning och representation i psalmbokens texter och på så sätt får de patriarkala såren att läka 

snabbare. Den feminism som presenterats här skulle nog inte tycka att den långsamma varianten är 

tillräcklig effektiv. Detta baseras inte minst på att exempelvis Lejdhamre menar att kyrkomötets 

engagemang för jämställdhetsfrågor inte satt några spår i förslaget som mynnade ut i psalmboken 

från 86.  Vidare framhåller Edgardh att det feministiska perspektivet visserligen beskrivs kunna 61

utgöra medel för kritik, men också för rekonstruktion. Denna rekonstruktion beskriver Edgardh är 

effektiv att ställa emot den religiösa formen av patriarkat som finns i kyrkan eftersom den anser sig 

etablerad av Gud.  Några exempel på gudstjänstsammanhang där konkreta feministiska reformer 62

genomförts presenteras även av Edgardhs undersökning. Dessa visar att där texter med män 

genomgående bytts ut mot texter med kvinnor i centrum eller med feminint symboliskt genus 

genererat färre och kortare texter än det som annars är normalt för högmässa,  vilket därmed kan 63

sägas ha sin grund i att många texter inte är inkluderande för kvinnor. Med det sagt är det viktigt att 

inte glömma bort helhetsperspektivet, för hela gudstjänsten är en sammanhängande helhet, och även 

om psalmen skulle förändras till fördel för en mer feministisk tolkning, så är det viktigt att hela det 

liturgiska skeendet hänger med i denna förändring för att den ska vara trovärdig. Även om viss 

förskjutning av Gudsbilden är möjlig så har den patriarkala Gudsbilden ett så pass stort traditionellt 

försprång att enbart en benämning av Gud med ord och bilder som konnoterar kvinna någon gång 

ibland inte innebär någon större förändring. Dessutom skulle metaforerna Moder, Kärlekspartner 

och Vän i sig faktiskt kunna klinga mer feministiskt än vad de gör, så skillnaden blir ändå stor vad 

gäller våra tolkningsmöjligheter. Personligen hoppas jag därför på en målsättning där Gudsbilden 

genom det feministiska arbetet så småningom kan ses bortom kategorierna man och kvinna. Men en 

förändring som fullt ut öppnar upp möjligheten till Gudsbilder som kan förstås som exempelvis 

Moder, Kärlekspartner och Vän behövs och är rimlig att anta redan nu. 

 Lejdhamre, Psalm - kön - kyrka: könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans 61

kyrkomöte. 2011, s. 197.

 Edgardh, Feminism och liturgi: en ecklesiologisk studie, 2001, s. 53.62

 Edgardh, Feminism och liturgi: en ecklesiologisk studie, 2001, s. 257.63
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5.3 Den liturgiska teologins relevans - bönens lag är trons lag  

I detta avsnitt behandlas den liturgiska teologin med syfte att visa dess relevans för psalmstudium 

och koppling till bön. Med detta blir det slutligen relevant att diskutera psalmens performativitet 

samt psalmens teologiska auktoritet.  

Den liturgiska teologin belyser att teologi skapas i liturgin, som i förlängningen kan kopplas till att 

bönens lag är trons lag - lex orandi est lex credendi - samt att vi alla därför kan sägas vara teologer 

när vi deltar i gudstjänstens liturgi samt när vi sjunger en psalm som blir en gemensam bön. I detta 

finns en underliggande kritik mot allt som inte tar detta samband på allvar. Jag har tidigare satt in 

detta i ett samhälleligt sammanhang, där feminismen behövs för att öka jämställdheten i psalmernas 

texter. Sambandet rör alltså främst hur psalmen är teologi i liturgin men också hur psalmen fungerar 

som bärare av teologi även utanför kyrkliga sammanhang. Tron blir sång, men sången blir också tro, 

och som Inger Selander påtalar att psalmen visserligen bör vara grundad i bibel- och troslära så är 

det lika betydelsefullt att psalmförfattaren lyssnar till samtidens existentiella frågor och sociala och 

politiska problem, nationella som globala och kan formulera detta i ett levande språk.  Med detta 64

blir återigen språket, eller det vi sjunger om Gud viktigt. Psalmen är i liturgin en typ av sjungen 

bön, även om lovsång, tacksägelse, tro, tvivel, vägledning och andra element är framstående i de 

undersökta psalmerna. Bön kan beskrivas som ett samtal med Gud, bland annat genom bönen kan vi 

närma oss Gud och det blir därför viktigt för vår Gudsförståelse och formandet av vår Gudsbild. 

Bönetemat framkommer genomgående i psalmboken och bland de behandlade psalmerna i denna 

undersökning syns temat tydligt i totalt nio av de nitton undersöka psalmerna, många gånger klart 

uttalat och i andra fall genom att hela psalmen är skriven ur ett perspektiv där psalmen blir en direkt 

bön och dialog till Gud. I exempelvis psalmen ”Tränger i dolda djupen ner”  återfinns jag-65

perspektivet och det direkta tilltalet till Gud i form av en bön. Denna psalmtext beskrivs också som 

ett exempel på anspråket att i 37:ans psalmbok väcka förtröstan på en kärleksrik Gud.  I 66

Gudsbilden som framkommer beskrivs det att jaget, anar, skådar och äger Faderns kärlek, det är 

också Faderns kärlek som bär och förklaras. Jag-et beskrivs tränga ner i dolda djup av tankar där 

spår av en vilja och makt som bär världen i sin famn återfinns. Det beskrivs även att Broderns blick 

vilar på jag-et, och att himlens förlåt lyfter sig. Det uttrycks att ett du träder in i själen och att det 
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stillar hjärtats oro. Den fjärde versen behandlar ondskan och sorgens tunga slag som drabbar och i 

sista versen beskrivs att det vid livets slut ska finnas svar på frågorna vi bär och där jag-et kan skåda 

sig sluten i Faderns famn. Det Gudsbilden förmedlar är kärleken som Fadern har och som för 

psalmsångaren anas, skådas, ägs, gör en buren samt förklaras. Hela livet ryms i denna psalm och 

cirkeln som sluts i och med rörelsen från skapandet till slutet, bärandet i famnen, förtröstan samt 

blicken som vilar på oss får en stark anknytning till främst Gud som Moder. Frågor eller tankar som 

rör hela livet är bönens ständigt återkommande ledmotiv och blir tydliggjort i denna psalmtext. 

Också i de gemensamma psalmerna ”Gud trefaldig, stå oss bi/statt oss bi”  samt ”Helige Fader 67

kom/kom och var oss nära”  återfinns tematiken som rör bönen till den treenige Guden. Vad gäller 68

den sistnämnda framhåller kommentarsverket ”Psalmernas väg” att psalmen blir en bön om att 

människans liv ska omslutas av de skilda gåvor som treenigheten ger uttryck åt, i vers ett; kraft. I 

vers två; frälsning. Samt i vers tre; sanning.  Ett sista exempel finns i psalmen ”Himmelske 69

Fader”.  Gudsbilderna som omnämns i denna psalm är den Himmelska Fader, vår Gud, Jesus, vår 70

Herre, broder, Guds son samt den Helige Ande. Det finns en tydlig bön till Gud om att ge oss 

glädje, renhet, längtan och sånger, men också att i vår svaghet fylla oss med kärlek så att vi älskar 

varandra. Det framkommer ur texten att psalmsångaren vill följa, lyda och tjäna Jesus, och den sista 

versen avslutas med uppmaningen att den Helige Ande ska komma till oss. Sammantaget syns 

fragment där Gudsbilden i psalmen pekar mot Gud som den att se upp till och inspireras av, som ska 

komma till oss, sprida kärlek och glädje och mot bakgrund av detta förstås Gud bäst som en Vän i 

just denna psalmtext, en Vän som tar emot vår bön. I dessa och övriga psalmer där bönen är ett 

tydligt tema är det åtskilliga saker psalmsångaren och psalmläsaren ber om, exempelvis att Gud ska 

vara nära, att en ledare ska komma till oss, att Gud ska ge oss kraft, frälsning och glädje samt vara 

synlig i världen. Detta bedjande som psalmen är stärker det liturgi-teologiska anspråket men ger 

också psalmen erkännande som värdefull uttrycksform. Den amerikanske forskaren S T Kimbrough 

Jr har till och med myntat ett begrepp som syftar till att lyfta och beskriva teologi som uttrycks i just 

poesi, hymner, psalmer och sånger. Begreppet är lyrical theology, och med detta begrepp som 

utgångspunkt vill Kimbrough bland annat undersöka spiritualiteten bakom psalmer. Även 

Kimbrough hävdar att teologi går att hämta ur psalmer, och grundar det på att processen vid en 

 Psalm 22, Den svenska psalmboken 1937. 67

 Psalm 20:1-3, Den svenska psalmboken 1986. 68

 Nisser, Selander & Bernskiöld, Psalmernas väg: kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken. Band 1 69

Psalmerna 1-204 av den ekumeniska psalmboksdelen, 2014, s. 88. 

 Psalm 339:1-3, Den svenska psalmboken 1986. 70

26



psalms tillkomst inte bara gör det möjligt att en psalm kan bära teologiska koncept utan att den 

också måste tolka och hitta sitt eget sätt att göra teologi på.  Kimbrough ser även hur psalmer pekar 71

mot människors fulla känsloregister och att många lager av teologisk mening ryms inom psalmen, 

och påtalar att det finns en potentiell möjlighet hos psalmsången som kan förena olika kulturer, där 

Gud och kristen tro kan förstås bättre genom den.  72

5.3.1 Psalmens performativitet  

All slags sång som riktas mot ett gemensamt mål skapar en speciell känsla som jag tycker 

Kimbrough sätter fingret på ovan. Wigorts Yngvesson lyfter att Johan Olof Wallin som var med och 

sammanställde 1819:års psalmbok går så långt som att det är skillnad på en äkta och en falsk psalm, 

varav den äkta innebär att Gud verkar genom psalmen och blir en del av det levande Ordet som ska 

förändra människans inre.  Detta väcker frågor om psalmens performativitet, vilket Per Olof Nisser 73

och Eva Haettner Aurelius påtalar i samband med frågan vad är en psalm är och vad en psalm kan 

komma att vara. Nisser förklarar detta i och med iakttagelsen att han i möte med dopföräldrar 

upptäcker en befriad häpnad när psalmen för föräldrarna visar sig innehålla något direkt träffande 

och existentiellt påtagligt.  Aurelius ser psalmen som en händelse och handling, där textens 74

performativitet blir central eftersom den ställer frågan om psalmtextens förmåga att göra något och 

inte enbart undersöka vad den betyder.  Eftersom denna undersökning riktar sig mot psalmens text 75

är det inte självklart att se till psalmens performativitet, men likväl är det en viktig del av vad en 

psalm förmedlar. Några skulle kunna argumentera för att performativiteten undergräver textens 

betydelse och gör den oviktig. När vi sjunger hamnar alltså psalmens text i skymundan för det 

faktum att det är andra faktorer som spelar in samtidigt, till exempel hur ljudet upplevs i det rum 

sången framförs i, att tonerna belyser en känsla vi bär på och så vidare. Detta liknar det som tagits 

upp kring språk, att vissa ord inte behöver klinga väl med samtiden, utan att aspekter såsom att en 

psalm är traditionell eller kopplat till något särskilt minne gör att den är relevant ändå. På samma 

sätt kan vi säga att psalmens förmåga att göra något eller rent av ändra vår sinnesstämning ibland 

väger tyngre än vad texten förmedlar. Wigorts Yngvesson menar att en dålig psalmsång kan 
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försämra hela liturgin,  och visst är det så att om en psalm blir sjungen med engagemang och 76

känsla så gör det den mer rättvis än om dessa förutsättningar inte finns. Med detta vill jag dock inte 

uttrycka att undersökningen som behandlas här, med enbart text, är överflödig. Vad psalmen faktiskt 

säger i sin text, och vad den förmedlar som handling behöver båda tas hänsyn till. Men det fungerar 

också i någon mån som primär och sekundär förståelse av vad psalmen betyder. Intresset för en 

psalm kan skapas i och med dess performativitet, för att sedan väcka en nyfikenhet till vad texten 

verkligen säger. Alternativt börjar intresset med texten och återupptäcks i exempelvis dess liturgiska 

sammanhang. Oavsett så bidrar den liturgiska teologin med att uppmärksamma psalmens viktiga 

ställning, och även om Gudsbilden i sig inte blir kritiskt granskad, så återfinns en förståelse för dess 

teologiska auktoritet som gör att vad dessa Gudsbilder än är så gör de avtryck hos människor som är 

värda att beakta ur ett liturgiskt, teologiskt och gudstjänstcentrerat perspektiv. För medan det är lätt 

att se hur psalmbokens texter enbart skulle vara ett resultat av kyrkopolitiska beslut så hjälper den 

liturgiska teologin till att visa att sången om Gud inte främst är ett politiskt ärende, utan ett 

teologiskt. 

 Wigorts Yngvesson, All din nåd är öppen famn: psalmernas sjungna teologier, 2019, s. 210.76
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Sammanfattning  

Den svenska psalmboken är som inledningsvis nämnt en bekännelsetext, och i kyrkoordningen står 

det att den kristna kyrkan bekänner en enda Gud - Fadern, Sonen och den heliga Anden. Som är den 

som skapar, frälser och ger liv.  Denna undersökning har visat att dessa egenskaper hos Gudsbilden 77

såsom exempelvis skapande, frälsande och livgivande likaväl kan vara identiskt med Gud som en 

Moder, Kärlekspartner eller Vän. Övergripande har detta fungerat som ett ramverk till det som 

analysen framhållit och visat och som sammanfattats i resultaten nedan.  

6.1 Gudsbilderna, förändring och treenighetslära  

Analysens första avsnitt har ämnat visa vilka Gudsbilder som kan sägas framkomma i de 

behandlade psalmerna, därtill de övergripande skillnaderna och likheterna vad gäller dessa samt de 

gemensamma psalmerna i utgåvorna. Den initiala beskrivningen över Gudsbilderna som syns i de 

undersökta treenighetspsalmerna är mångfacetterade men kan sägas mynna ut i en allsmäktig Gud 

med auktoritet, som är skaparen, tryggheten, omhändertagaren och som den som har relation med 

människan. Trots att Gudsbilderna är spridda går de att relatera till McFagues metaforer och 

modeller på ett eller annat sätt i varje psalm. Analysen har även bidragit till en tidslig översikt som 

visar hur psalmernas Gudsbilder skiljer eller överensstämmer mellan 37:års- och 86:års utgåva av 

Den svenska psalmboken. Denna har visat att Gudsbilden har förändrats vad gäller att 

treenighetsläran i 86:an framkommer mindre klassiskt jämfört med 37:an. Språket har förblivit 

androcentriskt på många punkter även om en liten förskjutning gjorts till förmån för tänkande kring 

Gud utanför Fadern, Sonen och Andens annars så givna ramar. Andra förskjutningar som gjorts för 

förståelsen av Gudsbilderna har visat sig i exempelvis rörelsen där Jesus gudomlighet först betonas, 

för att sedan betona mänskligheten. Samt rört sig från den fostrande Fadern, till den milda och 

vårdande, från lärosatser och striktare dogmatik, till våra egna upplevelser och identifikation.  

6.2 Feminism, språk och framtidsutsikt  

Analysens nästkommande avsnitt har gett den feministiska maktanalysen en särskild plats, där såväl 

språket om Gud som framtidsutsikten för detta blir belyst. Även om det är möjligt att benämna Gud 

som Moder, Kärlekspartner och Vän, illustrerar feminismen varför det är viktigt. Den feministiska 

kritiken mot psalmboken blir tydlig dels i och med att Gud i undersökningen visar sig kan omtalas 

 Kyrkoordningen 2019: med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan, 2019, s. 13.77
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med kvinnliga bilder men ändå kallas ”han”. Detta medför på ett negativt sätt att manlighet och 

gudomlighet får en särskild koppling. Feminismens svar blir här att ändra på detta språkbruk och 

utveckla alternativa benämningar för treenigheten. Att öppna upp och skapa dessa alternativ blir 

genom den feministiska inkluderingen ett sätt att förstå Gud men också att skapa identifikation i 

psalmtexter för de som annars inte känner sig tilltalade. Framöver verkar den feminism som 

presenterats i denna undersökning trycka på att Gudsbilder som är tilltalande för fler behövs för att 

få en jämställd och rättvis representation i psalmbokens texter, och det förr snarare än senare. 

Slutligen vill jag mena att det dock är eftersträvansvärt med målsättningen att Gud egentligen ska 

ses bortom kategorierna man och kvinna. 

6.3 Den liturgiska teologin, bönens lag är trons samt performativitet  

Analysens sista avsnitt har behandlat den liturgiska teologin med syfte att visa dess relevans för 

studiet av psalmtexter och kopplingen till att bönens lag är trons lag. Till detta har psalmens 

performativitet diskuterats samt psalmens teologiska auktoritet. Den liturgiska teologin vill 

egentligen något så enkelt som att teologi går att återfinna i psalmen, vilket i sin tur blir ett viktigt 

samband att se när det gäller psalmsångens plats i gudstjänsten såväl som psalmens eventuella 

uppskattning hos människor. Undersökningen har visat att temat bön är återkommande i många av 

de analyserade psalmtexterna, hela nio av de totalt nitton undersökta psalmerna, och eftersom det är 

genom bönen vi för ett samtal med och närmar oss Gud är det viktigt för vår Gudsförståelse och 

skapandet av våra Gudsbilder. Därtill har diskussionen rört sig mot att psalmen utgörs av text, men 

innehåller också performativitet. Här skulle det vara möjligt att argumentera för att 

performativiteten undergräver textens betydelse, men jag vill mena att båda dessa belyser psalmen 

som helhet. Slutligen gör den liturgiska teologin oss medvetna om de Gudsbilder som framkommer 

i psalmerna är teologiskt auktoritativa och bär på ett teologiskt ärende. I ljuset av detta framkommer 

det som samtliga frågeställningar pekat på, nämligen vikten av vad Gudsbilder förmedlar men också 

hur, till vem och på vilket sätt.  

På så sätt kan denna undersökning sägas vara en bit att haka i det svenska psalmforsknings-pusslet, 

som i sin tur kan generera nya frågor. I väntan på den kommande revideringen av psalmboken är det 

intressant att komma att se till dess förändringar, vad texterna sammantaget kommer att utlägga för 

Gudsbilder, hur dessa kommer att uppfattas och hur det i sin tur svarar mot de krav som ställs 

kopplat till dess samtida kontext. En annan tanke som väckts under detta arbetes gång är hur 
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Gudsbilden finns representerad i sånger eller psalmer som riktar sig till specifika målgrupper, 

exempelvis barn.  

Till sist har jag i treenig anda har jag ställt tre frågor och gett tre svar, självklart inte uttömmande 

men ändå med relevans för alla som på något sätt vill tillgodogöra sig kunskap kring vad psalmen 

feministiskt och liturgiteologiskt kan innebära för vår Gudsförståelse. En osäkerhet kvarstår kring 

exakt hur detta tal om Gud ska utformas, även om det är rimligt att språket vägs upp av en jämställd 

representation av benämningar som många kan känna sig tilltalade av. Som en bonus till det blir den 

svenska psalmskatten och sången om Gud inte bara mer utökad och omfattande, utan den möter 

samtidigt ytterst nödvändiga behov.  
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