
 

 

 

 

 

Relationen mellan Gud och människa 

En genuskritisk analys av Hillsongs musik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signe Granfrid 

Magisteruppsats i teologi 

och religionsvetenskap 

Systematisk teologi, 15 hp 

Handledare: Mårten Björk 

VT 2022 

 

 



Abstract 

Granfrid, Signe, 2022: Relationen mellan Gud och människa: En genuskritisk analys av Hillsongs musik (The 

Relationship Between God and human: A Gender Critical analysis of Hillsongs music) Acta Universitatis 

Upsaliensis. Uppsala studies in Theology and Religious Studies, - Philosophical Specialisation 

 

In this essay the relationship between God and human is studied in music produced by Hillsong Church. The 

overall purpose is to analyse how the relationship is constructed concerning gender and the characteristics of a 

relationship. I also critically review the theology’s potential to invite people to relate to and live with God. 

 The purpose is reached through an analysis of five of the most essential Hillsong songs; What a Beautiful 

Name, Who you say I am, Resurrender, Still and From the Inside Out. The method used is a descriptive and critical 

idea analysis with a hermeneutical approach. The study makes use of the Jewish philosopher Martin Buber’s theory 
of the makings of relationship, which emphasizes mutuality in the present as constitutive, and the Christian 

feminist theologian Sallie McFague’s thoughts on traditional portrayals of God.  

The analysis shows that the relationship between God and human lacks mutuality and is built on past experience 

of God rather than presence with God. God and human relate to one another through their fixated positions; human 

being broken and unable, and God the benignant rescuer, portrayed traditionally as Father and King. 

In the last chapter I reflect upon the theology expressed in the songs and present my own constructive 

contribution. I discuss in what way the human is affected by the theology presented and argue that the context in 

which interpretation takes place is of key importance. I also discuss different models of God and argue that 

complex and transcendent ones are needed. I propose a brave theology allowing elaborative thought of different 

ways to imagine God. Lastly, I discuss the human-divine relationship as such and propose a relational model on 

the basis of dialogue as a beneficent alternative to the hierarchy-based model found in Hillsong’s music. 

 
 

Keywords: Hillsong, Models of God, Gender, Contemporary Christian Music (CCM), Pentecostal, Human-

Divine-Relationship, Worship 

  



 

Innehåll 
1. Inledning ............................................................................................................................4 

1.1 Syfte och frågeställning .................................................................................................4 

1.2 Om uppgiften: Hillsong, - som text ...............................................................................4 

1.3 Teologisk ansats: relationsteori och genusperspektiv .....................................................6 

1.3 Forskningsöversikt ........................................................................................................8 

2. Analys .............................................................................................................................. 10 

2.1 What A Beautiful Name .............................................................................................. 10 

2.2 Who you say I am ....................................................................................................... 12 

2.3 Resurrender ................................................................................................................ 15 

2.4 Still ............................................................................................................................. 19 

2.5 From the Inside Out .................................................................................................... 22 

3. Reflektion ......................................................................................................................... 25 

4. Utblick ............................................................................................................................. 28 

Sammanfattning ................................................................................................................ 28 

Fortsatta studier ................................................................................................................ 29 

Referenser ............................................................................................................................ 31 

 



4 

 

1. Inledning 

Vi i Sverige lever i en globaliserad värld, där internet spelar en viktig roll. Under Covid-19 

pandemin har internets roll haft en än mer framskjuten plats i mångas liv, och olika typer av 

medier har använts flitigt. Den som har velat gå på gudstjänst har i viss mån tvingats stanna 

hemma, och de andliga behoven har behövt tillgodoses på individuell basis. Även om dessa 

tendenser har varit förstärkta under pandemin, så är privatreligiositet och privatandlighet inget 

nytt fenomen liksom den individualism som präglar dagens svenska samhälle.1 För den som 

inte tillhör en kyrklig, eller religiös kontext, men som är intresserad av trosfrågor ligger en 

sökning på internet förmodligen närmre än ett fysiskt kyrkobesök. Kyrkors egna erfarenheter 

av ett ökat antal digitala deltagare under pandemin visar på detta fenomen. 

Mot denna bakgrund blir det vi kan ta till oss via internet särskilt intressant att undersöka. 

Denna uppsats undersöker därför en liten del av internets kristna gudstjänstutbud, nämligen den 

globala kristna kyrkan Hillsongs populärmusik; Hillsong som är ett av de stora namnen när det 

kommer till samtida kristen musik. När jag själv har stött på deras musik, så har jag funderat 

över vilken syn på Gud och människa som presenteras. Textrader som I am who You say I am, 

har fått mig att tänka i banor av makt kontra självbestämmande. Genom att analysera relationen 

mellan Gud och människa med genuskritiska glasögon, kan vi få en ökad förståelse för de bilder 

som människor i samhället tar del av och påverkas av. Hur porträtteras Gud och människa? Och 

hur ser deras inbördes relation ut? 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att analysera relationen mellan Gud och människa i den samtida 

kristna populärmusiken idag, mer specifikt i Hillsongs musik. Uppsatsen söker besvara följande 

frågeställningar: Hur kan relationen mellan Gud och människa i Hillsongs musik förstås utifrån 

ett relationellt och genuskritiskt perspektiv? Och vilken kritik kan riktas mot Hillsongs teologi 

med avseende på människors möjlighet att relatera till och leva med Gud? 

 

1.2 Om uppgiften: Hillsong, - som text 

Hillsongs musik är intressant att undersöka av flera anledningar. För det första tillhör de ett av 

de mer kända namnen i samtida kristen musik med drygt fyra och en halv miljon lyssnare i 

 
1 Edgardh, Ninna, Gudstjänst i tiden: gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008, Arcus, Lund, 2010, s. 41 
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månaden, och deras gudstjänst toppade SVT-plays mest tittade program 2014.2 För det andra 

tycks de ha lyssnare från olika kristna och icke-kristna kretsar, och är del av ett stort globalt 

nätverk.3 För det tredje är kyrkans motiv missionerande, och liturgiskt i sin lovsångskaraktär, 

varför det är ett intressant studieobjekt i relation till uppsatsens syfte och i relation till det 

omgivande internetbaserade samhället.4 Urvalet av låtar är gjort i relation till de för tillfället 

mest spelade på Spotify, och de av artisten själv kategoriserade som ”Essentials”, och utgörs av 

What a Beautiful Name, Who you say I am, Resurrender, Still och From the Inside Out.5 

Utgångspunkten för analysen är att jag behandlar Hillsongs musik som text i enlighet med 

ett vidgat textbegrepp, som innebär att alla mänskliga handlanden och symbolsystem och inte 

bara skriven text förstås som text.6 Begreppet, som har fått stor genomslagskraft inom bland 

annat utbildningsväsendet, tar fasta på språket som meningsbärande och inkluderar därmed 

såväl verbalt som icke-verbalt språk, vilket betyder att såväl dans, bild och musik kan betraktas 

som text.7 Hänsyn måste dock tas till att den analyserade texten inte enbart utgörs av ett 

idéinnehåll, utan tvärtom i samverkan med dess form, bildar en helhet. Så har bland andra 

filosofen Martha Nussbaum framhållit vikten av att hålla samman form och innehåll i 

analyserandet av skönlitterär text. Hon har även uppmärksammat den berättande, poetiska 

textens motstånd mot att översättas och återges med väldefinierade filosofiska begrepp.8 Ett 

analysarbete av denna typ av text behöver därför anpassa sig efter dess form. För min del 

innebär det därför att jag i analysen av Hillsongs musik kommer att ta hänsyn till såväl 

idéinnehållet som dess musikaliska form, såsom förändring i musikens takt och ton, upprepade 

fraser och dylikt. 

Analysen består av en beskrivande och kritisk idéanalys med en hermeneutisk ansats. Jag 

strävar således efter att dels beskriva, dels kritiskt granska Hillsongs texter. Detta gör jag i 

enlighet med den hermeneutiska cirkeln, vilken lyfter fram betydelsen av att tolka delarna i 

 
2 Enligt Spotify (2022-04-22), har Hillsong Whorhip 4.505 321 lyssnare i månaden. Manfredh, Thomas. Tv-

gudstjänst från Hillsong toppar SVT-play. Tidningsartikel. Dagen. 2014-11-10, 

https://www.dagen.se/nyheter/2014/11/10/tv-gudstjanst-fran-hillsong-toppar-svt-play/ (hämtad 2022-04-22) 
3 Hillsong church. About Hillsong. Hillsong International Ltd. https://hillsong.com/about/ (hämtat 2022-04-22) 
4 Ibid 
5 Hillsongs musik är speciell på det sättet att den är så nära knuten till samfundet. Det kan vara flera olika låtskrivare 
och framförare, men musiken är samlad under Hillsongs varumärke. För den som vill sätta sig in mer i detta 

hänvisar jag till de studier av Riches och Wagner som presenteras under forskningsöversikten.  
6 Olin-Scheller, Christina, Såpor istället för Strindberg? 2008, Stockholm: Natur och kultur, s. 8 
7 Liberg, Caroline, ”Språk och kommunikation”, s. 8 i: Liberg, Caroline, Hyltenstam, Kenneth, Myrberg, Mats, 

Frykholm, Clas-Uno, Hjort, Madeleine, Nordström, Gert Z., Wiklund, Ulla & Persson, Magnus (red.), Att läsa och 

skriva: forskning och beprövad erfarenhet, [Rev. uppl.], Myndigheten för skolutveckling, Stockholm. För 

fördjupning av vad som kan betraktas som text och hur det vidgade textbegreppet förstås rekommenderas: 

Gunnarsson, Britt-Louise & Karlsson, Anna-Malin (red.), Ett vidgat textbegrepp, FUMS, Institutionen för nordiska 

språk, Uppsala universitet, Uppsala, 2007 
8 Nussbaum, Martha, Loves knowledge. Essays on Philosophy and literature. 1990, s. 5. 

https://www.dagen.se/nyheter/2014/11/10/tv-gudstjanst-fran-hillsong-toppar-svt-play/
https://hillsong.com/about/
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relation till helheten och vice versa.9 Detta tillvägagångssätt är motiverat i relation till den typ 

av poetiska text som jag arbetar med, där såväl innehållsliga som formmässiga byggstenar 

samverkar för att bilda den konstnärliga helhet som texten utgör. Tolkningen görs såväl inom 

respektive text som till viss del mellan texterna. 

 

1.3 Teologisk ansats: relationsteori och genusperspektiv 

Eftersom mitt primära intresse är att undersöka relationen mellan Gud och människa, anlägger 

jag ett relationsteoretiskt perspektiv i analysen. Här kommer den judiske filosofen Martin 

Bubers relationsteori väl till användning, då han reflekterar över vad som utmärker relationer 

som sådana. Utgångspunkten i hans relationsteori är att det finns två grundord (som alltid 

existerar i ordpar) i tillvaron; Jag-Du och Jag-Det. All mänsklig interaktion figurerar inom 

ramen för något av dessa grundord, men relationen endast inom grundordet Jag-Du.10 I 

relationen påverkar Jag och Du varandra ömsesidigt och blir till i mötet med varandra; Båda 

parter är utlämnade, men samtidigt handlande.11 Förhållandet mellan parterna är omedelbart, 

och kännetecknas av närvaro; jaget är i sitt varande och relaterar till duet utan hänsyn till några 

förkunskaper eller begrepp.12 I detta tillstånd kan människan få tag i verkligheten sådan den 

är.13 

 Förhållandet Jag-Det däremot kan endast producera en falsk representation av 

verkligheten.14 Detta grundord kännetecknas av att jaget har särskilt sig från den hon möter, i 

det att hon betraktar ett objekt, eller en ”formbunden kvantitet”.15 Här möts egentligen aldrig 

parterna, eftersom även jaget bara består av en fixerad bild av sitt varande.16 Till skillnad från 

det i varje ögonblick närvarande Jag-Duet, är Jag-Det dessutom ordnat i tid och rum, vilket 

hindrar relation.17 Här karaktäriserar vi oss själva och den vi möter utifrån förkunskaper och 

begrepp, och skapar så en ”tillrättalagd fiktion”.18 

 Om människan befinner sig i relationens Jag-Du eller i ett Jag-Det förhållande beror inte på 

formen hos motparten, såsom om detta är en människa, Gud eller ett träd. Skiljelinjen återfinns 

 
9 Gilje, Nils, Hermeneutik som metod: en historisk introduktion, Daidalos, Göteborg, 2020 s. 176ff 
10 Buber, Martin, Jag och du, 2. uppl., Dualis, Ludvika, 1994 s. 7ff 
11 Ibid, s. 16f 
12 Ibid, s. 18f, 86 
13 Ibid, s. 84 
14 Ibid 
15 Ibid, s. 26 
16 Ibid, s. 83 
17 Ibid, s. 43ff 
18 Ibid, s. 86 
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snarare i blicken hos de mötande.19 Buber är också noga med att poängtera att även om 

”människan inte kan sägas vara människa utan Du-relationen, så är det lika omöjligt för 

människan att leva utan Det”. Detta eftersom människan är oförmögen att ständigt leva i nuet.20 

Om relationen mellan Gud och människa specifikt säger Buber att förhållandet dem emellan 

från början bestod av en Jag-Du-relation, men att människan med tiden kom att tala om och 

tänka på Gud som ett Det och ett trosobjekt.21 Gud kan dock bara vara Du, och därför är talet 

om Gud metaforiskt och endast en konstruktion, som skapar en ”falsk fasthet”.22  

 Bubers relationsteori är intressant i arbetet med Hillsongs texter eftersom den aktualiserar 

frågan huruvida (1) det faktiskt rör sig om en ömsesidig, närvarande Jag-Du relation mellan 

Gud och människa, eller om (2) Gud har konstruerats som ett trosobjekt, och därmed kan säga 

något om vår (patriarkala) samtid. Teorin saknar dock några direkta genusperspektiv. Faktum 

är att Buber, i viss kontrast till sina övriga resonemang om ömsesidighet, framhåller Gud som 

den som kallar och befaller (aktiv), och människan som lyssnande, skådande (passiv) och den 

som ”böjer sig för ’den som är större’”.23 För att få en mer genomträngande analys, kompletterar 

jag därför hans relationsteori med ett genuskritiskt perspektiv med inspiration från den 

ekofeministiska teologen Sallie McFague. 

 McFague uppmärksammar att den kristna traditionen är patriarkal och menar att språk är 

metaforiskt till sin karaktär. Detta innebär att vi kan tala om Gud, men att vi i detta tal samtidigt 

är begränsade; bilderna vi skapar blir på så vis i någon mån falska.24 Modeller för Gud kan 

därför förstås som mänskliga sätt att relatera till Gud, snarare än definitioner av Gud.25 

McFague framhåller att modeller i sig bygger på förenkling (och därmed också filtrering) av 

andra sätt att tänka; modellerna kan sägas kontrollera sättet människor föreställer sig såväl den 

mänskliga som den gudomliga verkligheten på. Därför krävs ett kritiskt förhållningssätt till talet 

om Gud.26 

 I denna anda har McFague undersökt de olika traditionella Gudsmodellerna och presenterat 

alternativa sådana. En klassisk modell som hon beskriver är den triumfatoriska, kungliga 

(politiska) modellen. Här relaterar Gud som Kung eller Herre, separerad från andra varelser, till 

 
19 Ibid, s. 12 
20 Ibid, s. 48 
21 Ibid, s. 132 
22 Ibid, s. 148ff, 131, 156 
23 Ibid, s. 112 
24 McFague, Sallie & Lott, David B., Sallie McFague: Collected Readings [Elektronisk resurs], Augsburg Fortress, 

Publishers, 2013 s. 74ff 
25Ibid, s. 91 
26 Ibid, s. 78ff 
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världen utifrån med distans. Modellen är transcendent och kombineras ofta med triumfalism, 

suveränitet och ett patriarkalt föreställande. Makt förstås i termer av dominans. 

 En annan traditionell modell utgörs av (den vardagsnära) Faderskapsmodellen, där 

människan relaterar till en personlig Gud lik henne själv. Gud, Fadern, är närvarande i och med 

världen, som ett Du. McFague framhåller att denna typ av personliga metaforer gör det möjligt 

att se på Gud som relationell, immanent och ömsesidigt beroende; modellen bygger på intimitet. 

Om den politiska modellen förstod makt i form av dominans, framhåller denna modell i stället 

makt som människans respons på den gudomliga kärleken.27 Problemet med 

Faderskapsmodellen är dock att den endast presenterar en manlig gudsbild. McFague föreslår 

därför modeller av Gud som moder, älskare och vän. 

 Modellen av Gud som moder framhåller den livgivande kärleken för det skapade, och strävar 

efter återförening. Häri skiljer den sig från Faderskapsmodellen som fokuserar på 

rättfärdiggörelse och återlösning från synden. Gud som älskare förändrar, enligt McFague, 

synen på synd. I den traditionella kristna teologin har den förståtts i termer av otro, stolthet och 

begär efter att vara lik Gud (och ofta med en negativ bild av världen).28 Med modellen av Gud 

som älskare handlar det snarare om en bortvändhet från det ömsesidiga beroendet mellan 

varelser, - vägrandet av relation. Frälsning förstås då inte längre objektivt, som Jesus död på 

korset för vår skull, utan som ett pågående läkande av världen av Gud tillsammans med 

människorna.29 Den tredje modellen av Gud som vän innebär ett kamratskap mellan alla 

varelser som hör ihop genom kärleken för världen. Människan ses då varken som beroende eller 

oberoende, utan ömsesidigt beroende.30 

McFagues genuskritik kompletterar Bubers relationsteori med ingångar i relation till makt 

och vilka positioner som Gud och människa har eller ges. Det blir viktigt och intressant att 

betrakta närmre vilka sidor hos Gud och människa som lyfts fram, och i vilken rums- och 

maktkontext detta sker. På vilka sätt relaterar människa till Gud och vad har filtrerats bort? 

 

1.3 Forskningsöversikt 

Forskningen som är gjord på pentekostalismen överlag är så omfattande, att jag här begränsar 

översikten till den forskning som är gjord på Hillsong. Mycken av denna tar fasta på Hillsong 

 
27 Ibid, s. 35ff 
28 Ibid, s. 41-46 
29 Ibid, s. 49ff 
30 Ibid, s. 56-59 
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som en så kallad megakyrka.31 Och studierna har gjorts inom olika discipliner.32 Ett större 

avhandlingsarbete utgörs av Tom Wagners etnografiska studie Hearing the Hillsong sound: 

music, marketing, meaning and branded spiritual experience at a transnational megachurch 

(2014).33 Studien intresserar sig för relationen mellan Hillsongs musik och marknadsföring och 

dess andliga liv och självförståelse. Utöver denna typ av arbeten, som befinner sig långt ifrån 

det som denna uppsats intresserar sig för, återfinns andra mer empiriskt inriktade studier med 

fokus på Hillsongs medlemmar. Här kan nämnas Nelson Robert Cowans avhandling Liturgical 

Biography as Liturgical Theology: Co-constructing Theology at Hillsong Church, New York 

City (2019), som intresserar sig för de vanliga medlemmarnas teologi (levd religion), och 

masteruppsatsen Omsorgsfull mor, prinsessa och krigare – om Hillsong och identitet(erna) av 

Linnea Lagerstedt (2021), som undersöker unga Hillsong-kvinnors identitetskonstruktioner på 

Instagram.34 Dessa studier ligger närmre det som undersöks i det följande, men skiljer sig 

väsentligt genom dess fokus på rörelsens faktiska människor. 2017 kom också en akademisk 

bok om rörelsen ut; The Hillsong Movement Examined, You call Me Out Upon the Waters av 

Tanya Riches och Wagner.35 Boken ger inblick i Hillsongs historia och presenterar olika 

perspektiv på kyrkan, häribland diskuteras kvinnors engagemang i kyrkan och musikens 

tillkomsthistoria och reception. Författarna lyfter fram kyrkans bemyndigande av kvinnor bland 

annat genom deras bidragande till musikproduktionen, och hur musiken har tagits emot olika 

beroende på hur väl mottagarna har känt till kyrkan som institution med dess läror och 

praktiker.36 Det finns med andra ord tidigare studier som har undersökt musiken. Däremot 

saknas studier som granskar denna ur ett genuskritiskt och relationellt teologiskt perspektiv. 

 
31En megakyrka är en protestantisk kyrka som samlar över 2000 personer under en vanlig veckogudstjänst. Se 

Nationalencyklopedin, megakyrka, http://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/megakyrka (hämtad 2022-04-11) 
32 Se till exempel Robbie B. H. Gohs språkorienterade artikel “The Experience Megachurch: Lakewood, Hillsong, 
and The Pragmatics and Semiotics of “Inspiration” (2020) och Matthew Wades sociologiskt intresserade artikel 

“Seeker-friendly: The Hillsong megachurch as an enchanting total institution” (2016) 
33 Wagner, Tom, Hearing the Hillsong sound: music, marketing, meaning and branded spiritual experience at a 

transnational megachurch, University of London, Royal Holloway College (United Kingdom), 2014 
34 Cowan, Nelson Robert, Liturgical Biography as Liturgical Theology: Co-constructing Theology at Hillsong 

Church, New York City, Boston University, School of Theology, Boston 2019; Lagerstedt, Linnea, Omsorgsfull 

mor, prinsessa och krigare - om Hillsong och identitet(erna), Jönköping universitet, Jönköping 2021 
35 Riches, Tanya & Wagner, Thomas (red.), The Hillsong movement examined: you call me out upon the waters, 

Palgrave Macmillan, Cham, Switzerland, 2017 
36 Se särskilt kap 4, 5 och 8. 
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2. Analys 

2.1 What A Beautiful Name 

Hillsongs mest populära sång What A Beautiful Name fokuserar på Jesus, men i hans trinitariska 

sammanhang.37 Texten inleds med frasen; ”You were the Word at the beginning, one with God 

the Lord most High”. Jesus knyts på detta sätt från början av texten till en såväl rumslig som 

tidsmässig verklighet bortom vår mänskliga; gudsexistensen befinner sig långt borta från 

världen och andra varelser i form av ordet, i ett startskede som vi inte kan få tag i. I kontrast till 

denna dolda Gud, lyfts Jesus fram som närvarande och som den som synliggör Guds goda i 

världen; ”Your hidden glory in creation, now revealed in You our Christ” [min understrykning]. 

Det underliga med denna fras är dock att Jesus som känt inte längre tillhör denna värld i sin 

mänskliga gestalt och därför inte kan sägas synliggöra Guds goda idag på samma sätt som då 

han vandrade på jorden. Utgångspunkten i texten tycks trots detta vara att detta händer i realtid, 

nu. Frågan är därför hur detta ska förstås. Ett rimligt antagande är att människan lever sig in i 

berättelsen om Jesus och den verklighet som var då, och på detta sätt återaktualiserar skeendena 

i sitt inre. Hon får då syn på Guds goda, eller prakt, i form av exempelvis de under och goda 

gärningar som Jesus utförde under sin levnadstid. Men kan detta betraktas som relation mellan 

Gud och människa? Om relation, som Buber menar, utmärks av deltagandet i nuet, fritt från 

dåtidens erfarenheter om den andre, så är det tveksamt. Om människan relaterar till Gud endast 

genom sin egen inlevelse i ett passerat skeende och verklighet, så kan det knappast samtidigt 

klassas som närvaro i nuet. En välvillig tolkning skulle kunna vara att människan får syn på 

Guds goda, i bland annat skapelsen, genom att lära känna Jesus. Men det skulle i sådant fall 

kräva en justering av frasen genom att tillexempel byta ut prepositionen ”in” mot ”through”, 

varför jag menar att det är en för anpassad tolkning. 

Det är däremot tydligt att det rör sig om en Gud som vill relation med människan. Jesus 

framställs som en Gud som vill dela det goda med människan och som aktivt ser till att göra 

det; ”You didn't want heaven without us, so Jesus You brought heaven down”. Och det finns 

en kontrast i texten mellan människans brustenhet och Guds överbryggande kärlek. Jämförelsen 

blir tydlig i användandet av ordet ”great” i relation till människan och hennes synd, och dess 

komparativform ”greater” i relation till Gud och Guds kärlek; ”My sin was great, Your love 

was greater”. Det finns här ett drag av barmhärtighetstänk; den rättfärdige guden som förbarmar 

 
37 Fielding, Ben; Ligertwood Brooke (2017), What A Beautiful Name [Hillsong Worship] Från What A Beautiful 

Name [singel], Hillsong Music. 

https://open.spotify.com/track/5XCtjnFMKtCT7ycDwV3Kdh?si=9f85d22f745f4965 

 

https://open.spotify.com/track/5XCtjnFMKtCT7ycDwV3Kdh?si=9f85d22f745f4965
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sig över den syndiga människan. Människan framställs också i detta som oförtjänt; hon är den 

passiva parten som tacksamt får ta emot det som Gud väljer att ge och göra, trots hennes 

syndighet. Vi ser alltså här en presentation av Gud i linje med den Faderskapsmodell som 

McFague visar hänger nära samman med rättfärdiggörelseläran och människans återlösning 

från synden. 

Hur den påföljande retoriska frågan ”What could separate us now[?]” ska tolkas är inte helt 

entydigt, men den bör i hermeneutisk anda läsas i ljuset av tidigare fraser om Jesus som 

möjliggör himlen för människan och som möter henne med kärlek. En rimlig tolkning menar 

jag är att Gud och människa förbinds på ett speciellt sätt genom Jesu handlande och den rika 

kärleken Gud har för människan. Om vi antar en sådan tolkning innebär det att relationen är 

stark – obrytbar- till följd av Guds agerande. Vi möts med andra ord av en aktiv Gud, som är 

den initiativtagande och relations-upprätthållande parten. Människan rår inte på relationens 

utveckling; åtminstone inte i samma utsträckning som Gud gör det. Vi kan således 

uppmärksamma ett obalanserat förhållande i relation till den påverkan Gud och människa har i 

deras inbördes relation. Den ömsesidighet som Buber lyfter fram som kännetecknande för 

relationen saknas; det är bara människan som är utelämnad. Bilden av Gud är en annan. 

Gud beskrivs som den högste Herren, och Jesus som en kung som ingen kan jämföras med. 

Gud är den suveräne guden som är stark och mäktig nog att besegra döden, trots att döden 

försöker hålla fast denna gud i sitt grepp; ”Death could not hold You”. Uppståndelsen framstår 

som ett drama som inkluderar hela universum. När Gud har segrat över döden deltar himlarna 

(i plural!) i ett rytande prisande av Gud. Det dramatiska perspektivet förstärks av musikens 

pulserande och stegrande karaktär. Och i ett efterkommande upprepande parti (brygga) där 

fraserna inleds med ett betonat ”You” eller ”Yours” lyfts Guds överlägsenhet och makt fram, 

med fraser som exempelvis ”You have no rival” [min understrykning]. I detta parti beskrivs det 

hur det inte finns någon konkurrenskraftig jämlike, och hur det är denna Gud som ska – och bör 

– regera över sitt kungarike. Detta hierarkiska tänk förstärks av det vertikala metaforbygget i 

frasen; ”Yours is the Name above all names”. Frasen utgör dessutom den stegrande musikens 

kulmen, varefter brygga och refräng går runt i repris. Denna musikaliska komposition får 

konsekvenser även för hur texten som helhet förstås. Sångtiteln What A Beautiful Name inleder 

nämligen textens första refräng, men frasen ändras i takt med sångens fortskridande; det sker 

en sorts betydelseförskjutning eller progression. I den andra refrängen heter det ”What a 

wonderful Name” och i den sista refrängen, som stegringen mynnar ut i, har namnet skiftat 

karaktär till ”powerful”. Skiftningen, eller progressionen, blir möjligen tydligare om en läser 

adjektiven i relation till deras substantivformer beauty (skönhet), wonder (under, mirakel) och 
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power (makt). Rörelsen sker i samspelet med verserna som går från ordet i begynnelsen och 

skönheten i skapelsen, via Jesu kärleksrelation med mänskligheten i det att han kom ner till 

jorden (och gjorde under) till hans kraftfulla besegrande av döden. Textens form hjälper med 

andra ord till att rama in berättelsen om en kraftfull gud som tar makten över existensen. Det är 

tydligt att det rör sig om en kunglig gudsmodell med flera av de drag av suveränitet och 

triumfalism som McFague lyfter fram. 

Sammanfattningsvis utgörs alltså What a Beautiful Name av en berättelse om en segrande, 

mäktig kung som triumferar över döden och som ska regera över sitt kungarike. Och människan 

relaterar till Gud utifrån denna traderade erfarenhetsberättelse. Denna gud är långt borta och 

högt ställd över allt och alla andra, och vill relation med människan tills följd av sin kärlek för 

detta syndiga släkte. Det rör sig med andra ord om en djupt patriarkal ordning, där den manliga, 

mäktiga överordnade ska regera över den lilla människan som passivt ska ta emot. Den relation 

som tycks påbjudas är den mellan en erfarenhetsbaserad, dåtidsbunden Gud och mellan den nu 

levande människan, vilket enligt Bubers definition inte klassificerar sig som just relation. Här 

saknas dessutom såväl närvaro som ömsesidighet, mer än möjligen båda parters önskan om 

relation. Människan relaterar till Gud utifrån en tydligt klassisk, politisk modell och bilder av 

Gud i form av de nära, vardagliga relationerna som vi kan känna igen oss i saknas. Gud beskrivs 

inte heller i några kvinnliga termer, varken som drottning eller mamma.  

 

2.2 Who you say I am 

Liksom i What a Beautiful Name förekommer i Who You say I am en politisk modell av en högt 

uppsatt kung, som befinner sig i en helt annan hierarkisk position än människan.38 Vad som är 

intressant i texten är dock att denna modell finns sida vid sida med en vardagsnära bild av en 

manlig förälder; Fadern. Det sker också en rörelse från den politiska gudsbilden till den med 

Gud som Fader. Beskrivningen av Gud som kung finns faktiskt bara med i textens första fras, 

”Who am I that the highest King would welcome me [?]” och ersätts sedan med bilden av den 

kärleksfulle Fadern. Denna rörelse är intressant på flera sätt och i relation till textens 

uppbyggnad i övrigt, varför vi ska återkomma till detta igen. Men låt oss stanna kvar vid bilden 

av Gud som Fader en stund till. En av de återkommande fraserna i texten om Gud som Fader 

är; ”In my Father's house there's a place for me” vilken refererar till Joh 14:2, där Jesus håller 

 
38 Fielding, Ben; Morgan, Reuben (2018), Who You Say I Am [Ligertwood, Brooke; Hillsong Worship; Morgan, 

Reuben] Från There is More [album], Hillsongs Music. 

https://open.spotify.com/track/50lW1fKoDtyKaiR2bR7ksl?si=0879f5de99ec4420 

 

https://open.spotify.com/track/50lW1fKoDtyKaiR2bR7ksl?si=0879f5de99ec4420
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(avskeds)tal till lärjungarna och talar om att han ska bege sig i väg för att bereda plats för dem 

i sin Faders hus, där det finns många rum. Versen har traditionellt tolkats som en metafor för 

himmelriket; alltså något som ska komma men som ännu inte är här.39 Därför blir denna 

vardagsnära bild av Gud som Fader ändock en distanserad sådan; (de tänkta) 

igenkänningspunkterna är Fadersrelationen och hemmet som trygga återvändsplatser, men 

dessa är utom människans räckhåll. Fadershuset är inte här, utan något som kommer i framtiden. 

Samtidigt ligger bilden närmre människans förståelsehorisont än en högt uppsatt kung som ska 

regera över sitt rike. Texten betonar också människan som ett Gudsbarn; ”I'm a child of God, 

yes, I am”. Även denna fras finns det anledning att återkomma till. Först ska vi dock uppehålla 

oss vid det rättfärdiggörelsemotiv som finns i texten och som här, i enlighet med McFagues 

teori, knyts till just denna bild av Gud som fader. Fadern figurerar så i en hjälteberättelse. 

 Bilden av den hjältelika fadern springer ur det att texten har ett starkt frälsande drag. 

Människan porträtteras som förlorad eller vilsen, och som en slav under synden; ”I was lost 

[and] a slave to sin”. Vad denna syndighet består i framkommer inte i texten. Fokus är snarare 

på Guds agerande i relation till denna, människans verklighet. I sin vilsenhet mottas människan 

av Gud, och sonen kommer likt en hjälte till hennes undsättning och befriar och friköper henne 

undan sin syndighet; ”I was lost, but He brought me in; oh His love for me […] Free at last, He 

has ransomed me”. Motivet för Guds agerande är nåden; ”His grace runs deep. While I was a 

slave to sin, Jesus died for me”. Det rör sig alltså om en hjälteberättelse där hjälten kommer till 

den fångnas undsättning och släpper henne fri från fångenskapen. Här finns en tydlig 

uppdelning i en aktiv befriande part och en passiv, själv oförmögen mottagare. Den ömsesidiga 

påverkan som Buber lyfter fram finns inte. Uppdelningen av en beroende och en oberoende part 

är i stället tydlig. Gud är den suveräna Guden som hjälper den osjälvständiga lilla människan 

med sin för mänskligheten hysta kärlek i form av nåden som motiv. Avvikande från en 

traditionell hjälteberättelse är dock att hjälten inte segrar eller lyckas med sitt uppdrag genom 

sin styrka, utan att detta sker genom ett offrande; Jesus räddar människan genom att själv bli 

svag.  

 Eftersom texten har detta fokus på frälsningsberättelsen finns även här den fixering i tid och 

rum som Buber härleder till Jag-Det förhållandet; relationen mellan Gud och människa kretsar 

kring det som har varit och detta spelas upp om och om igen för människans inre. Det går dock 

att göra en ytterligare tolkning som bjuder in till relation. Texten tar nämligen utgångspunkt i 

jaget; det heter ”I was lost” [min understrykning]. Det ligger inte långt bort att tänka att 

 
39 Kieffer, René, Johannesevangeliet 11-21, EFS-förl., Uppsala, 1988, s. 353 
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människan upplever befrielse i sitt liv än idag; att Gud hjälper människan ur svåra situationer 

och helar trasiga liv. Texten kan då förstås i termer av vittnesbörd om det Gud gör för den 

enskilda människan i hennes liv idag. En skulle kunna tänka sig att människan kliver in i sången 

med sitt eget liv. Detta bygger dock fortfarande på erfarenhet och relationen såsom den varit; 

det är inget möte mellan Gud och människan i nuet. I varje fall är det inte där fokus är. Om det 

är ett Jag-Du eller Jag-Det förhållande som präglar texten är intressant även i dess språkliga 

uppbyggnad. Det finns en pendling i texten mellan ett direkt tilltal (”You”) och ett tal om Gud 

i tredje person och i formmässiga epitet, så som kung eller Gud. Språket i sig skvallrar med 

andra ord om en spännvidd mellan en närvarande relation i nuet och ett tillbakablickande på 

erfarenheten om Gud. 

Det allra mest intressanta med texten finner vi emellertid i läsningen av innehållet i relation 

till dess formmässiga uppbyggnad som jag uppmärksammat kort tidigare. Texten inleds som 

nämnt med frasen “Who am I that the highest King would welcome me [?]”. Här uppfattar jag 

en uppgivenhet och ett på förhand givet svar; ingen. Människan uppfattar sig som obetydlig 

och ovärdig relationen. Kontrasten till den högtuppsatta Guden blir således påtaglig. Svaret på 

den mer eller mindre retoriska frågan, kommer sedan i de följande raderna där den Gud som tar 

emot och befriar presenteras. Refrängen påbjuder även att den som har blivit befriad av Jesus 

verkligen är det; ”is free indeed”, och att människan är ett Guds barn; ”I'm a child of God, yes, 

I am” [min understrykning]. Även denna sistnämnda fras understryks genom det efterföljande 

intygandet, som dessutom är betonat i musiken. Härtill lyfts fram att det finns en plats för 

människan i Faderns hus. Det finns med andra ord flera hänvisningar till att det implicita svaret 

(jag är ingen) på textens inledande fråga är felaktig; människan är ett Gudsbarn som får rum 

och blir mottaget hos Gud. Det framträder så här en diskrepans mellan det människan tror sig 

veta om sig själv och om Gud, och det Gud de facto ser och gör. Kontrasten häremellan blir än 

tydligare i det parti som varvar refrängen. Här presenteras först det som är sant och sedan det 

som inte är det, närmast i form av ett mantra; ”I am chosen, not forsaken […] You are for me, 

not against me”. Och nyckeln till förståelsen av texten som helhet finner vi i det som kommer 

mellan dessa fraser; ”I am who You say I am”. Människans egen föreställning om sig själv som 

ovärdig och obetydlig är felaktig; hennes egen blick är fördunklad. Guds blick är däremot ren 

vilket innebär att om Gud har sagt att människan är utvald, och också har räddat henne, så är 

denna bild av människan den sanna och riktiga. Att texten inleds med frågan om människans 

värdighet och avslutas med ett betonat och utdraget – nästan segerrikt – ”Yes, I am” (som 

bekräftelse på att hon är ett Gudsbarn), bekräftar en sådan tolkning; dessa fraser ramar in texten 

som helhet. Rörelsen går såldes från en bild av människan som ovärdig till människan som – i 
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sanning- mottagen och älskad. Intressant i sammanhanget är också att denna rörelse sker 

parallellt med rörelsen från den politiska kungabilden av Gud långt borta till bilden av den nära 

Guden i Fadern. I sitt tvivel ser människan mot den högsta Guden och fördömer sig själv, medan 

hon i förståelsen av Gud som Fader kan acceptera att hon är mottagen. 

Det finns dock ett avsevärt problem med denna text och tolkning ur ett genusperspektiv; det 

är Gud som definierar människan, och inte hon själv. Det väcks en fråga om vem som har makt 

att definiera. Människan är den som Gud bestämmer att hon är; ”I am who You say I am” [min 

understrykning]. Denna Gud porträtteras dessutom som en manlig Gud i en hierarkisk position, 

högt överställd människan i form av en kung eller Fader. I textens sammanhang har detta 

positiva konsekvenser; en kritisk blick byts ut mot en positiv blick som lyfter fram människan. 

Men vad händer om Gud beslutar att se på människan annorlunda, medan hon själv saknar 

aktörskap och självständighet? Denna problematik återkommer vi till i den avslutande 

reflektionen. 

Sammanfattningsvis kombineras alltså i Who You say I am en politisk modell och en 

Faderskapsmodell. Kärlek förstås primärt i form av nåd, och som det att vara mottagen och att 

ha sin plats. Till följd av fokuset på frälsningsberättelsen återfinns även en accentuering av 

Fadern som hjälte vilken kommer till människans undsättning och befriar henne, även om denna 

hjälteberättelse avviker från mönstret på grund av Jesu svaghet som vapen. Gud framstår som 

aktiv och oberoende, medan människan tvärtom framstår som passiv och beroende. 

Förhållandet mellan Gud och människa har också en fixering i tid och rum genom 

hänvisningarna till Jesu offerdöd och individens vittnesbörd. Människan relaterar till Gud både 

i ett direkt tilltal som kännetecknar relationen, och genom ett omnämnande av Gud i tredje 

person (han) eller i form av epitet såsom Kung eller Fader. Formmässigt sker en rörelse i texten 

och det finns en kontrast mellan människans fördunklade blick på sig själv, och Guds sanna 

blick vilken avgör vem människan är. Detta får problematiska konsekvenser ur ett 

genusteoretiskt perspektiv då det aktualiserar frågor om makt och självbestämmande, vilket vi 

återkommer till i den avslutande reflektionen. 

 

2.3 Resurrender 

Om Who you say I am kännetecknades av påståendet; Jag är den du säger att jag är, så kan 

Resurrender sammanfattas som; Jag ska bli den du gör mig till.40 Texten inleds med bilden av 

 
40 Ligertwood, Brooke; Davenport, Chris (2022), Resurrender [Ligertwood, Brooke; Hillsong Worship] Från 

These Same Skies [album], Hillsong Music. 

https://open.spotify.com/track/2Nwy0vZUuqx41doVX0oN8z?si=25b88697d55c4979  

https://open.spotify.com/track/2Nwy0vZUuqx41doVX0oN8z?si=25b88697d55c4979
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en Gud som fortfarande idag, liksom på biblisk tid (jfr. Matt 21:12) rensar templet. Det är en 

aktiv gud som påbjuder att människan ska återvända till sitt liv ”upon the altar”, och leva såsom 

hon tidigare gjort. Påbudet är således ett om tillbakavändande; en rörelse åter mot Gud. Men 

vad det innebär att leva ”upon the altar” specificeras inte explicit. En judekristen kontext av 

altaret som platsen för offrande kan bidra med en förståelsehorisont. Ett förslag till tolkning 

skulle mot en sådan bakgrund kunna vara att människan lever sitt liv ”upon the altar” då hon 

ständigt offrar sig åt Kristus, i betydelsen överlämnar sig. Enbart med stöd av en sådan 

judekristen bakgrund kan tolkningen dock anses vila på ett svagt underlag, eftersom det finns 

en rik tradition av olika sätt att förhålla sig till altaret och dess betydelse.41 Men i texten som 

helhet bekräftas denna tolkning; fokus är på överlåtelsen, vilket även textens titel Resurrender 

vittnar om. Människan förväntas kapitulera och överlåta sig i Guds händer. Gud gör sedan med 

den passiva människan liksom med templet, det vill säga rensar och renar; ”You're clearing out 

the tempel, You're cleaning out the dirt”. 

Förhållandet mellan Gud och människa kännetecknas av den distans och Gudssuveränitet 

som McFague knyter till den politiska modellen; människan beskrivs i termer av Guds tempel, 

kyrka och territorium. Hon är smutsig, i behov av Guds hjälp och står under hans makt.42 Hon 

är en tjänare och en av Guds ägor. Förhållandet är alltså något annat än det som McFague 

synliggör i sitt tal om Gud i relation till vänskap och ömsesidig kärlek. Tvärtom rör det sig om 

ett ojämlikt förhållningssätt där människan existerar för Gud, och tillhör honom. Människan är 

inte sin egen; hennes existens står i direkt relation till Gud. En välvillig tolkning av detta skulle 

kunna vara att betrakta människan som guds närvaro eller anförvant på jorden; att hon har fått 

ett hedersuppdrag av Gud. Men även om en skulle godkänna en sådan tolkning, så är det fortsatt 

problematiskt att hon beskrivs i termer av Guds ägodel. Begreppet territorium har flera 

konnotationer till makt och landerövring och har mer att göra med dominans än med frihet.43 

Dessutom framställs inte människan som en aktiv Gudsmedarbetare i texten. Tolkningen skulle 

därmed innebära att man tillskriver texten kvaliteter som den inte har, varför den utgör en 

otillfredsställande tolkning. 

Den ömsesidighet som Buber lyfter fram som kännetecknade för relationen saknas i 

förhållandet mellan Gud och människa. Gud och människa har två fixerade positioner, där 

agensen knyts till den förstnämnda medan människan framställs som passiv. Möjligen skulle 

 
41Nationalencyklopedin, altare. http://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/altare (hämtad 

2022-04-21) 
42 Pronomenet han används inte om Gud i denna text, men utgångspunkten är den manliga gestalt som Jesus utgör 

i Bibeln, vilket får konsekvenser för hur Gud visualiseras. Jag använder därför detta pronomen i resten av analysen. 
43 Jfr. exempelmeningarna som erbjuds vid en sökning på ”territorium” på synonymer.se 
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aktiviteten i överlåtelsen kunna diskuteras. Eftersom människans överlämnande tycks 

förekomma Guds verk, skulle ett visst drag av aktörskap i överlåtelsen kunna hävdas; det finns 

ett handlande i att välja att överlämna sig. Men även om människans roll därigenom inte skulle 

betraktas som helt och hållet obetydlig, så kan detta ensamt knappast sägas vara tillräckligt för 

att påvisa den typ av ömsesidighet som Buber diskuterar. Det är fortfarande Gud som ska göra 

om människan; ”make us holy like You are” avslutas varje refräng. En tanke om att människan 

skulle ha en likvärdig påverkan på Gud förekommer inte i texten. 

Ur ett genuskritiskt perspektiv är det problematiska med detta i sig inte med nödvändighet 

det att människan beskrivs som otillräcklig och att hon ska omformas. Ett påstående om att 

människan är fullkomlig så som hon är, är förmodligen något som många kristna skulle ha 

invändningar mot. Särskilt i en luthersk tradition har den närmast motsatta tanken om 

människans syndighet och bristfällighet bildat en stadig grund för tron.44 Framhållandet av en 

viss skillnad mellan Gud och människa är således rimligt. Det som i högre utsträckning är 

anmärkningsvärt är just kontrasten mellan den svaga människan och den starke, manlige, 

Guden. Det är endast möjligt för Gud att förändra människan. Här saknas den typ av samarbets-

, eller om en så vill, relationell modell som McFague efterlyser. Maktobalansen blir än mer 

tydlig i fraser som; ”so help us God to please You, where only You can see”. Det är Gud som 

är i fokus och som ska behagas. Människan kan inte heller själv avgöra hur hon ska gå till väga 

för detta, utan är beroende av Guds vägledning; det är endast Gud som har insikt om detta. En 

fråga som väcks är hur, och i vilken kontext, människan tar emot denna Guds vägledning och 

vad det får för konsekvenser för hennes förståelse av Gud och sig själv. Vi återkommer till detta 

i den avslutande reflektionen. Men låt oss dröja kvar vid maktobalansen och den aktive guden 

en stund till. 

I en brygga framhålls människans önskan om att Gud ska göra henne till en plats som 

tillfredsställer Gud; ”make us a place where You delight to dwell”. Människan ska således 

omformas för att möta den överlägsne gudens vilja. Här finns inget fokus på vad människan 

behöver, utan hon ska bara agera i enlighet med vad som faller denne större härskare i smaken. 

Ett perspektiv på människan som insiktsfull, medveten och kompetent saknas. Det är inte hon 

som uppmärksammar och förändrar, utan Gud. Denne Gud styr människan, och det hon kan 

göra är att vara uppmärksam på och följsam av detta korrigerande; ”may we heed Your hands 

correction”. Denna bild av en korrigerande hand är i sig intressant. I kontrast till exempelvis 

 
44 Jfr. tex. Augsburgska bekännelsen kapitel II ”Om arvsynden” som framhåller arvsynden och fördömer 

påståendet om att människan kan bli rättfärdig av egen kraft. Återfinns bland annat i Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter, s. 57 
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insikt genom kärlek eller den typ av mänskliga respons på Guds kärlek som McFague talar om, 

framstår en pekande hand som opersonlig och distanserad. Handens korrektion kan dessutom 

föra tanken till fysiskt disciplinära uppfostringsmetoder såsom aga, vilket i så fall bidrar med 

ännu ett förståelselager. Dessa konnotationer är dock inte självförståeliga. En tolkning som 

bygger på dessa konnotationer kan balanseras ut av ett annat stycke i texten som framhåller att 

Guds kärlek är både bestämd och mild. Men även om handens korrigering förstås utan detta 

lager och i stället förstås i termer av varsam handfast ledning, så framträder bilden fortsatt av 

en mer opersonlig Gud än om vägledningen skedde genom ömsesidigt intresserade och nära 

samtal där människan i samspelet med Gud fick insikt om sitt liv och levnadssätt. Människan i 

texten har varken något att säga till om själv, eller är delaktig i utformandet av sitt liv. Det är 

den allvetande guden som vet vad som är bäst, och som tycks ha en plan för människan; ”oh 

Lord, our Shepherd, You do all things well”. 

Synen på människan är, i linje med vad som redan har uttryckts, att hon är svag och 

oförmögen. Hon framställs närmast som trasig, och kommer till den Gud som har makt att laga 

eller återställa henne i det att hon underkastar sig; ”You will restore what we return to You. 

You are restoring as we yield anew”. Denna underkastelse, eller överlåtelse, blir således det 

enda rimliga alternativet i en kontext där den suveräne Guden styr allt till det goda, vilket 

människan själv inte kan. Med medvetenhet om detta svarar människan an på Guds påbjudande; 

”If You're calling, we're coming. We're not walking, we're running. God, we need resurrender, 

so we resurrender”. Poängterandet av springandet framför promenerandet ska därför tolkas som 

ett resultat av människans insikt om behovet av överlåtelse, och inte som ett hunsande från 

Guds sida. 

Ytterligare ett perspektiv är intressant i texten; förhållandet mellan Gud och människa 

porträtteras inte på individuell basis. Det rör sig snarare om Gud och Guds kollektiv. Gud och 

människa hör ihop; “we are Your people; You are our God”. Mänskligheten omtalas som ett 

utvalt folk som är kallat in i relation med Gud genom bönen; “You see a holy nation; a flock to 

consecrate, a chosen generation; a people called to pray”. De beskrivs också som Guds särskilt 

utvalda barn. Det finns alltså ett speciellt band mellan Gud och Guds folk. Anmärkningsvärt är 

också att denna speciella relation mellan Gud och människa tycks vara förbehållen endast några 

få som Gud har utvalt; denna generation. I dessa bilder finns samtidigt en Gud som vill relation 

(med vissa) och en Gud som tar avstånd från relation (med andra). Dragen av Gud som 

distanserad och suverän är dock tydliga även här. Det rör sig inte om en Jag-Du relation, utan 

om ett slags Jag-Ni-förhållande. Relationens utgångspunkt är vad Gud ska göra med det 
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mänskliga släktet, och inte vad Gud och människa ska upptäcka och åstadkomma tillsammans. 

Liksom brödet i nattvarden, ska människan infinna sig på altaret och konsekreras. 

Sammanfattningsvis kretsar Resurrender kring hur människan ska omformas av Gud. 

Texten framhåller att människan ska underkasta sig, eller överlåta sig åt den suveräne Guden 

som gör allting gott. Gud är den som styr och korrigerar människan med sin hand, och som 

rensar och renar (den smutsiga) människan, liksom Jesus gjorde med templet. Människans roll 

i detta är passiv, och hon framkommer som oförmögen. Den typ av samarbete eller respons som 

McFague betonar i sina alternativa modeller saknas. Det finns i stället ett politiskt drag, även 

om Gud inte beskrivs som kung (dock likväl som Herre). Detta drag får sitt tydligaste uttryck i 

det territoriella tänket i synen på förhållandet mellan Gud och människan, där människan 

närmast förstås i termer av Gud ägor. Det relationella Jag-Du förhållande som Buber pläderar 

för saknas, och förhållandet kan i stället formuleras i termer av Jag-Ni till följd av det kollektiva 

perspektivet som framkommer i synen på människan som folk. En fråga som väcker särskilt 

intresse är vilka konsekvenser uppdraget att behaga Gud får för människor i relation till 

förståelsen av överlåtelsen, och den kontext inom vilken Guds vägledning tas emot. Detta 

återkommer vi till i den avslutande reflektionen. 

 

2.4 Still 

I likhet med de hittills undersökta sångerna, återfinns även i Still de modeller som McFague 

kallar för den politiska modellen, där Gud presenteras som Kung, respektive den vardagsnära 

Faderskapsmodellen.45 Men här finns också en tredje bild av Gud som höna. Vad som är 

intressant är att dessa tre bilder kombineras med varandra. Vi ska därför börja med att se närmre 

på hur dessa tre bilder används i texten. 

Den allra första bilden i texten är den av Gud som höna. Texten inleds med en maning, eller 

bön, om Guds beskydd; ”Hide me now, under Your wings”. Eftersom flertalet av Hillsongs 

texter, som vi också har sett i de tidigare analyserna, innehåller olika typer av hänvisningar till 

bibelns berättelser, så har sannolikt även denna bild ett bibliskt ursprung i Jesu ord i Matt 23:37; 

”Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under 

vingarna, men ni ville inte.” I kontrast till de tidigare bilderna av en Gud som befinner sig på 

avstånd från människan och pekar ut hennes väg med handen, bjuder denna bild av Gud in till 

en förståelse av Gud som nära människan. Människa och Gud befinner sig så nära varandra att 

 
45 Morgan, Reuben (2005) Still [Hillsong Worship] Från Ultimate Worship vol 1 [album], Hillsong Music. 

https://open.spotify.com/track/524KQvc46Y1X6HRomMKoBJ?si=3388fb7ff16747f5  

https://open.spotify.com/track/524KQvc46Y1X6HRomMKoBJ?si=3388fb7ff16747f5
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människan kan känna värmen från Guds kropp. Faktum är att när hon är under Guds vingar, så 

är hon omsluten av Gud på mer eller mindre alla sidor. Hon kan känna Guds doft och höra 

hennes hjärtslag. Det är på så vis en bild som kan kännas igen från barnets första tid hos sin 

eller sina föräldrar, och därför också en bild som kan insorteras under det som McFague kallar 

för de vardagsnära modellerna. I de efterkommande fraserna presenteras däremot en ny bild 

som, eftersom den kommer i direkt anslutning och har en liknande karaktär, påverkar bilden av 

hönan; ”Cover me, within Your mighty hand”. Karaktären i bilden, som återfinns hos båda 

dessa bilder är alltså det att människan söker gömma sig, eller få skydd. Ett brott mot bilden av 

hönan uppstår dock i och med att skyddet nu erhålls av händer i stället för vingar. På detta sätt 

kombineras bilden av hönan med bilden av den starke guden. Detta sätt att kombinera dessa två 

bilder återkommer sedan i refrängen; ”when the oceans rise and thunders roar, I will soar with 

You above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know You are God”. I 

en och samma refräng porträtteras så Gud dels som en svävande höna, eller fågel, dels som en 

fader och mäktig kung. Kombinationen av bilder är spännande eftersom den erbjuder flera olika 

sätt att betrakta Gud på en och samma gång. Flyktigheten i bilderna kan dessutom påminna om 

att våra bilder av Gud är ett föreställande, som inte behöver stämma överens med det som är 

sant om Gud. Vi återkommer till detta i den avslutande reflektionen. 

Mellan verserna och refrängen finns också en innehållsligt spännande konstrast, som med 

den musikaliska formens förstärkning, framhåller människans litenhet och världens och Guds 

storhet. Människans litenhet porträtteras tydligt redan i textens inledning; hon söker gömma sig 

och letar efter beskydd. Den musikaliska formen förstärker denna känsla dels genom den svaga 

styrkan i sången, dels genom användandet av några lätt anlagda ackord. I refrängen blir sedan 

musiken maffigare och med en stark kör i bakgrunden. Här framhålls livets stormighet och 

världens storhet med ett stigande hav och rytande åska. I relation till detta stora, otyglade 

beskrivs Gud som den med makt över omgivningen; han är kung över detta mäktiga vatten som 

reser sig över människan och hotar hennes existens. Konstrasten blir på detta sätt inte enbart en 

kontrast mellan människans litenhet och världens storhet. Den pekar också ut människan som 

blottad i konstrast till Gud som den mäktige räddaren, eller borgen. Detta kontrasterande 

fortlöper genom hela texten. I den andra versen (som återkommer i texten två gånger) är 

riktningen återigen inåt, mot vilan hos Gud; ”Find rest my soul in Christ alone. Know His power 

in quietness and trust.” I en stor och otäck värld kan människan så få återhämtning hos Gud. 

Genom att sätta sin tillit till honom och hans makt, kan hon känna sig trygg även när det stormar. 

Här blir således bilden av den suveräne guden återigen tydlig; det är en manligt föreställd Gud 

med makt över sin omgivning, som dominerar hav och himmel. Genom att fånga båda dessa 
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världsliga dimensioner; det lägsta (havet) och det högsta (himlen) på en lodrät världsaxel, kan 

en tänka sig att det görs anspråk på innehavet av all makt. Människan i sin tur framstår som 

fullständigt utelämnad åt denna Guds beskydd. Ur en Bubersk relationell synvinkel blir det 

därför svårt att tala om föreliggandet av relation. Här saknas den ömsesidiga påverkan som han 

framhåller som kännetecknade för relationen. Tvärtom är en av parterna fullständigt utelämnad, 

medan den andra står för allt aktivt handlande och inte tycks vara beroende av någon annan än 

sig själv. Gud framstår nästintill som en (människans) snuttefilt, och det kan vara mer aktuellt 

att tala om funktion än relation i det att människan tycks relatera till Gud i termer av vad han 

ska åstadkomma för henne hellre än hur hon kan utvecklas och leva med Gud(s hjälp). Även 

detta återkommer vi till i den avslutande reflektionen. 

Ett tredje perspektiv som är intressant i texten är synen på överlåtelsen, och hur vi ska förstå 

texten som helhet. Liksom i Resurrender väcks frågan vilken syn på överlåtelsen som finns i 

texten, och om man kan betrakta denna handling som i någon mening aktiv. Relationen mellan 

att söka Gud i tysthet och stillhet och att sedan röra sig ovanför det som stormar blir i detta 

sammanhang betydelsefullt för den tolkning vi gör. Som vi har sett framträder en bild av 

människan som orolig och utelämnad. Lösningen som presenteras för att hon ska få ro är att 

hon ska vila i tillit till Gud. Denne Gud är stark och härskar över stormen. I refrängen uttrycks 

så; ”I will soar with You above the storm”. Men hur ska denna helhet tolkas? Ett förslag är att 

människan i det att hon söker sig till Gud får kraft, och så kan höja sig över sina problem; hon 

svävar över det som stormar i livet. En sådan tolkning kan sägas höra samman med en 

visualisering av människan som svävande bredvid Gud. Bilden föreslår människan som 

självständig men på en och samma gång i behov av Guds omsorg och stöd. En annan 

visualisering av refrängens fras kan vara att Gud bär människan på sina vingar eller håller 

henne i klorna. Med en sådan bild följer också att människan förstås som mindre självständig 

och mer beroende. Och då krävs en delvis annan tolkning av texten. Människan framstår då inte 

i lika hög grad som aktören som höjer sig över sina problem. Närmre till hands ligger då en 

förståelse av Gud som hjälten som lyfter människan ut ur sin stormiga tillvaro. Läser vi dessa 

båda förslag mot andra delar av texten såsom; ”cover me within Your mighty hand”, ”know 

His power in quietness and trust” och refrängens avslutande fras ”I will be still, know You are 

God”, tycks den andra tolkningen vara mer i linje med resterande delar av texten. Människan 

ska bara vara tyst och stilla och låta Gud hantera tillvaron. Detsamma gäller om vi läser texten 

i relation till de i övrigt analyserade texterna som även de lyfter fram människan som passiv 

och Gud som aktiv. Liksom i Who You say I am kan vi här alltså tala om en hjälteberättelse; 

den hjälplösa människan räddas av en stark och mäktig Gud som lyfter henne ut ur stormen och 
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bär henne på sina vingar undan faran och till tryggheten. Hjältedraget blir särskilt tydligt när vi 

bär med oss betydelseskiftningen som finns i det att lyfta någon ut ur och över hennes problem 

å ena sidan och det att å andra sidan hjälpa henne att gå igenom det svåra. Det förra signalerar 

hjälteberättelse, medan det andra kan förstås mer i termer av stöttepelare. 

Sammanfattningsvis kombineras flera olika typer av Gudsbilder i Still som gör det möjligt 

att betrakta Gud på flera olika sätt på en och samma gång. Den politiska modellen där Gud 

figurerar som Kung, och den vardagsnära Faderskapsmodellen, existerar sida vid sida med en 

annan vardagsnära modell med Gud som höna. Denna dimension möjliggör föreställandet av 

kvinnliga gudsbilder och placerar Gud nära människan. Flyktigheten som uppstår då dessa 

bilder kombineras kan fungera påminnande om att vi just föreställer oss Gud, vilket vi 

återkommer till i den avslutande reflektionen. 

Människan framstår som liten och utelämnad i kontrast till en mäktig Gud som dominerar 

sin omgivning och ger människan skydd. Människan relaterar till Gud i termer av vad han ska 

åstadkomma för henne, varför vi kan tala om funktion snarare än relation. Även detta 

återkommer vi till. Texten som helhet kan genom att läsas i relation till dess delar och övriga 

texter tolkas som en hjälteberättelse där en aktiv Gud lyfter ur den beroende människan ur 

hennes besvärliga tillvaro. 

2.5 From the Inside Out 

I likhet med Who You say I am tar From the Inside out avstamp i människan och hennes 

bräcklighet.46 Texten lyfter fram människans upprepade misslyckanden; ”A thousand times I've 

failed”. Det finns också en mer eller mindre tydlig förväntan på att fler misslyckanden kan 

komma att prägla hennes liv i det att hon föreställer sig fortsatta felsteg; ”and should I stumble 

again”. Denna, människans verklighet kontrasteras mot karaktären hos Gud. Han framstår som 

den alltjämt förlåtande guden.47 Genom de synonyma orden ”mercy” och ”grace” framhålls 

hans nåderika och barmhärtiga förbarmande över människan. Nåden i sig förstås närmast som 

ett skyddsnät; ”I'm caught in Your grace”. Människan porträtteras således närmast som den som 

ständigt snavar, och Gud som den som finns där och tar emot henne. Vi kan alltså tala om en 

konstruktion av en människa med brister och en alltjämt nådefull Gud. Nåden blir närmast ett 

fast koncept som står människan till bjuds, snarare än en konsekvens av Guds personliga kärlek 

för människan. Här kan vi se drag av det som McFague talar om i relation till 

Faderskapsmodellen; hur Gud relaterar till människan genom en distanserad kärlek beskriven i 

 
46 Houston, Joel (2006) From the inside out [Hillsong United] från United We Stand [album], Hillsong Music. 
47 Pronomenet ”he/him” används inte i texten, men likväl det maskulina ”Lord”. 

https://open.spotify.com/track/0j2sui6BmkPy974W3VG3RZ?si=a1ef6f540723449b  

https://open.spotify.com/track/0j2sui6BmkPy974W3VG3RZ?si=a1ef6f540723449b
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termer av rättfärdiggörelse och återlösning från synden. Även om dessa ord inte explicit 

används i texten, är det tydligt att Gud beskrivs med hjälp av ett begränsat antal egenskaper 

som relaterar till nåden som koncept. Och människan förstås just i egenskap av sina brister. Vi 

skulle kunna tala om ett magnetiskt förhållande mellan människa och Gud, där de relaterar till 

varandra utifrån sina olika, fasta konceptuella positioner. Detta spänningsförhållande tycks vara 

präglat av en traderad erfarenhetsförståelse av Gud och människa. Människan relaterar så till 

Gud i enlighet med det hon tror sig veta om Gud utifrån den erfarenhet som har traderats vidare. 

Sett ur Bubers relationsteoretiska ramverk kan vi därför inte tala om föreliggandet av relation, 

eftersom förståelsen för den andra är byggd på upprepade påståenden om denne. Annorlunda 

uttryckt kan vi säga att människa och Gud inte lär känna varandra i varje ny stund, utan tvärtom 

i linje med de positioner de har tilldelats. 

 Människan uppfattas ha en uppgift i livet, och det är att tillfredsställa Gud genom att lovprisa 

honom; ”My purpose remains; the art of losing myself, in bringing You praise”. Även om 

uttrycket ”lose oneself” har innebörden av att vara fullständigt upptagen av eller ha sitt fokus 

helt på något, så är det anmärkningsvärt att det används här, och i synnerhet i relation till texten 

i övrigt.48 Uttrycket är som vi ser en stelnad metafor, det vill säga ett bildspråk som har blivit 

lexikaliserat och som används utan syfte att nödvändigtvis uttrycka något metaforiskt. Den 

bakomliggande metaforen som trots detta finns i detta uttryck menar jag ska förstås som att 

människan glömmer bort sin egen existens i det att hon blir så starkt engagerad i något. I texten 

används den så i relation till Gud och människans relation till honom; människans uppgift är 

att utveckla ett så starkt engagemang för Gud, och att lovprisa honom till den grad att hon 

glömmer bort sig själv. Det tycks alltså eftersträvas en skiftning bort från självet och mot Gud. 

Denna skiftning blir också tydlig i fraser som; ”Your will above all else”. Läser vi dessa fraser 

i relation till varandra, vilket är rimligt eftersom de tillhör samma textparti, kan vi tolka detta 

som att människan ska rikta sig bort från sig själv och sin vilja, mot Gud och Guds vilja. Detta 

blir problematiskt ur en genuskritisk synvinkel eftersom det innebär att människan gör avkall 

på sin egen (kritiskt reflekterande) röst till förmån för en patriarkal guds vilja. Det finns flera 

fraser i texten som stödjer denna typ av tolkning och än tydligare understryker den. I den första 

delen av refrängen uttrycks just denna kontrollförlust, följd av en önskan om att –milt uttryckt– 

bli tagen i anspråk; ”In my heart and my soul, Lord I give You control. Consume me from the 

inside out”.  Det är alltså Gud som ska ha kontroll över människan och använda henne på det 

sätt han bestämmer. Den sistnämnda frasen är intressant eftersom den erbjuder olika 

 
48 Jfr. Uttryckets betydelse i Cambridge lexikon; https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-danish/lose-

oneself-inhttps://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-danish/lose-oneself-in 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-danish/lose-oneself-inhttps:/dictionary.cambridge.org/dictionary/english-danish/lose-oneself-in
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-danish/lose-oneself-inhttps:/dictionary.cambridge.org/dictionary/english-danish/lose-oneself-in
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tolkningsmöjligheter. Att konsumera eller förbruka något innebär i grunden att något används. 

Tar en enbart fasta på denna aspekt kan positiva konnotationer knytas till frasen. Vi skulle 

kunna föreställa oss att människan ber om att få vara ett verktyg för Gud att använda för att 

göra gott i världen. Människan förstås då som en viktig aktör och tillgång; hon är Guds händer. 

Men att konsumera och förbruka något innehåller också en aspekt av att något används tills det 

tar slut, vilket också måste tas med i tolkningen.49 Mot en sådan bakgrund riskerar människan, 

i sin strävan efter att prisa Gud och överlåta sig till honom, att urholkas. Därmed ifrågasätts 

människans egenvärde, då hon [endast?] finns till och används för Gud. Detta återkommer vi 

till i den avslutande reflektionen. Vad vi ska uppmärksamma här däremot är att det inte går att 

tala om en ömsesidighet och därför inte en relation enligt Bubers synsätt. Det är tydligt att 

människan har en roll som finns till för Gud och att hon strävar efter att göra det som denna 

vill. Gud i sin tur tycks inte sträva efter dialog med människan och hennes önskningar i livet, 

utan existerar någonstans långt borta med det fasta erbjudandet om nåd. Och det finns heller 

inga indikationer på att denna Gud själv skulle vara utelämnad. Det är Guds vilja som är i fokus, 

och människan ska ge upp det som är hon. Det blir därför svårt att hävda relationskap. 

 Sammanfattningsvis framkommer i From the Inside Out en bild av människan som svag 

eller bristfällig, och bilden kontrasteras mot föreställningen – eller konceptet av – en nådefull 

Gud. Människa och Gud tycks relatera till varandra utifrån sina olika fixerade positioner, vilka 

kan förstås som ett resultat av en erfarenhet av deras sätt att vara. Det kan därför, mot bakgrund 

av Buber, vara svårt att hävda relationskap mellan människa och Gud. Även mot bakgrund av 

relationen som karaktäriserad av ömsesidighet blir detta svårt. Förhållandet mellan dem bygger 

tvärtom på en ojämlikhet i det att människans hela fokus och uppgift är att lovprisa denna Gud 

till den grad att hon glömmer bort och ger upp sig själv och sin kontroll till Gud. Människan 

framställs som Guds att förbruka. Detta återkommer vi till i den avslutande reflektionen. 

 

Efter denna närläsning av Hillsongs texter följer nu i reflektionen ett sammanställande av 

gemensamma teman i texterna och en reflektion över det som framkommit i analysen. Här 

diskuterar jag den teologi som framkommit genom analysen, med avseende på människors 

möjlighet att relatera till och leva med Gud. 

 

 
49 Jfr. synonymerna till ’konsumera’; https://www.synonymer.se/sv-syn/konsumera 

https://www.synonymer.se/sv-syn/konsumera
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3. Reflektion 

Relationen mellan Gud och människa i Hillsongs olika texter beskrivs på ett likartat sätt och 

analysen aktualiserar ett flertal frågor som efterlyser reflektion. Det är för det första tydligt att 

den ömsesidighet som Buber lyfter fram som kännetecknade för relationen som sådan saknas. 

Förhållandet mellan Gud och människa i texterna är ojämlikt och kan bättre uttryckas med 

orden obalanserat och hierarkiskt. Människan porträtteras som utelämnad och beroende, 

oförmögen och syndig. Hennes roll är passiv. Gud å sin sida framställs som oberoende och 

stark; han är en aktiv hjälte med kontroll över det som är och ska komma. Det är Guds 

perspektiv som är perspektivet, och fokus är på hur människan ska kunna uppfylla det som Gud 

begär. Här finns ingen gräns för hur långt hon ska gå; hon är Guds att förbruka. Hon saknar 

dessutom makt i detta. Uppgiften består i den rena tilliten (läs kvävande av den egna kritiska 

rösten) och överlåtelsen till Gud; Det är han som bär insikt. Utbytet består i att Gud räcker 

henne nåden, omformar och räddar henne. Denna typ av spänningsförhållande väcker 

angelägna frågor. Vad händer med människan när hon inte tillskrivs makt att definiera sig själv? 

Och när fokus är på att tillfredsställa Gud genom att (i blind tillit) överlåta sig för att förbrukas? 

När den egna kritiska rösten ska tämjas, och ens varande harmoniseras med en guds vilja, 

uppstår frågan vem som får makt att tyda dennes vilja. Jag menar att kontexten blir det outsagda 

tolkningsperspektivet; Den kontext människan vistas i sköter tolkandet. Detta eftersom idéer 

och perspektiv inte kan förekomma utan att tolkning föreligger. Makten tas med andra ord från 

den enskilda människan och överräckes åt de med makt i en viss kontext. Och människan agerar 

i enlighet med dessa personers önskningar. En skulle kunna beskriva detta som ett falskspel, 

här med inte sagt att de som har makten själva är medvetna om det. Konsekvensen av detta blir 

att guds vilja bestäms olika beroende på kontexten. Det i sin tur innebär att Hillsongs musik 

torde få människor att agera på vitt skilda sätt, och att det sätt som människan och dess liv 

påverkas av musiken skiftar beroende på det sammanhang hon deltar i. Det finns en risk att 

människan i detta blir utnyttjad. I den nyligen producerade dokumentärfilmen Hillsong – Gud 

blir viral tecknas tillexempel bilden av maktmissbruk i pastorers växande personliga tillgångar 

som konsekvens av en kollekt-teologi av att den som ger ska få.50 I samma dokumentär 

intervjuas också en ung kvinna som beskriver upplevelsen av övergrepp som ett resultat av egna 

val och sätt att leva.51 Bilden av en Gud med fullständig kontroll riskerar att skapa denna typ 

av otillbörliga skuld och skam. Om människan lever med förståelsen av en Gud med en plan 

 
50 Aldridge, Nick (regissör) (2021) Hillsong – Gud blir viral (originaltitel: Hillsong Church: God goes viral) 

[dokumentär], ca 00:32-00:42 
51 Aldridge, Gud blir viral ca 00:25 
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och som löser allt, kan det göra att hon reagerar svagare på förtryck och orättvisor, och förlorar 

kraft att stå upp för sig själv och andra. En sådan typ av handlingsförlamning kan få förödande 

konsekvenser för hela mänskligheten i en tid av miljöförstöring och ett alltmer överhängande 

klimathot. Om människan speglar sig i texter som talar om att hon inget ska göra, utan tvärtom 

bara vila i att Gud gör, var finns då kraften och tilltron till den egna förmågan att förändra?    

Ett andra tema som kräver uppmärksamhet är gudsbilderna. I analysen framkom det att de 

två främsta gudsmodeller som används är de som McFague benämner politisk kunglig 

respektive en vardaglig, faderskapsmodell. Gud framträder således dels som den högste Herren 

och kungen som kontrollerar och dominerar sitt territorium, dels som en nådefull Fader som 

förbarmar sig över och hjältelikt räddar sitt folk eller sina barn. Konstruktionen bygger ofta på 

avstånd och det finns en tydlig hierarki mellan Gud och människa. Bilden av gud som höna 

erbjuder ett delvis annat perspektiv, men återfinns bara i en av de analyserade texterna. 

Problemet med detta menar jag återfinns dels i begränsningen hos gudsbilderna i sig, dels i att 

de är de enda; Det saknas alternativa bilder för människan att relatera till. Begränsningen hos 

gudsbilderna består i att de i stället för att erbjuda spännvidd i sättet att vara tillexempel fader 

på, skapar fixerade typer. Dessa typer konstrueras i relation till det omgivande samhället, och 

kan fungera så att de förstärker det maktperspektiv som råder; män och pojkar uppmuntras att 

vara suveräna, och kvinnor och flickor att underkasta sig. Fadern blir således den avlägsne 

föräldern som räcker människan nåden som koncept, i stället för den varma kroppen som nynnar 

sitt barn till ro eller den snörvlande, medkännande samtalspartnern. Detta trots att det finns fler 

sätt att vara fader på som inte syns i de fixerade typerna. Men förutom komplexa gudsbilder av 

Gud som fader, menar jag att det också behövs alternativa gudsbilder. Ett vanligt påstående, i 

varje fall i svenskkyrkliga kretsar, är att eftersom Gud har varit människa på jorden så kan Gud 

på ett särskilt sätt förstå det vi går igenom i våra mänskliga liv. Detta påstående osynliggör 

(många) kvinnors verklighet. Gud tog manlig, mänsklig gestalt på jorden och har alltså inte 

upplevt menstruationssmärtor, eller vad det innebär att leva i världen med ett ständigt 

dubbelperspektiv; det kvinnliga och det inlärda utifrån-blickande patriarkalt färgade seendet. 

För att kunna känna sig mött och förstådd som kvinna, behövs därför kvinnliga gudsbilder. På 

samma sätt behövs också ett icke-binärt föreställande för den som inte känner ingen sig i 

tvåkönsnormen. Här föreslår jag en modig teologi som är villig att laborera med och undersöka 

olika sätt att föreställa sig Gud på. Vilka gudsbilder blir möjliga när vi rör oss utanför de binära 

ramarna och hopsamlandet av egenskaper som sägs ”tillhöra” ett visst kön? Vad händer med 

vår gudsrelation och med relationen till de omkring oss om vi föreställer oss Gud som en tjock, 

svart kvinna med snopp? Eller som en livmoderbärande man med skägg och läppstift? 
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Traditionell kristen teologi har tagit fasta på och definierat Jesus utifrån (kroppsligt) som han. 

Utan att motsäga annan forskning och utan att göra anspråk på sanning, kan vi fundera över vad 

som händer om vi tillåter oss att betrakta Jesus som hon eller hen. Kan vi föreställa oss Jesu 

mänskliga varande som transcenderande det vi så gärna vill dela upp och dela in i 

tvåkönssystemet? Vilka vägar för teologiskt tänkande öppnar ett sådant föreställande upp? 

Kanske kan vi betrakta kombinerandet av gudsbilder som förkommer i en av Hillsongs texter, 

Still, som en inbjudan till en teologi som inte är rädd för att betrakta Gud från olika håll på en 

och samma gång. Flyktigheten i bilderna skulle också kunna fungera som en påminnelse om att 

vårt föreställande av Gud är just det, - ett föreställande, och att detta inte är detsamma som vad 

som är sant om Gud. Eftersom vi inte kan komma åt facit om vem Gud är (förrän möjligen i 

livet efter detta), saknar vi möjlighet att tala i termer av sanning och får i stället tala om mer 

eller mindre givande betraktelsesätt. Diskussionen blir således en om vilka sätt att föreställa oss 

Gud som inbjuder till relation och som ger kraft att leva och agera i världen, och vilka som inte 

gör det. Här menar jag alltså att det krävs komplexa gudsbilder, alternativa sådana och ett 

laborerande av olika sätt att betrakta Gud som inte begränsas av mänskliga konstruktioner för 

vad som ska anses vara ett giltigt varande. 

En tredje fråga som kräver utredning är relationskapet som sådant. I analysen blev det tydligt 

att relationen mellan Gud och människa bygger på erfarenhet och att de relaterar till varandra 

utifrån sina respektive fixerade konstruerade positioner. Människan figurerar som syndig i 

kontrast till den nådefulle Guden. Människan relaterar till Gud utifrån den erfarenhet hon har 

genom frälsningsberättelsen, bibelberättelser, sin egen historia och den traderade erfarenheten. 

Även om människans egen historia är närmre i tid än den bibliska historien, så utgör den alltjämt 

erfarenhet. Enligt Bubers relationsteori om relationen som byggande på närvaro i nuet skulle 

det alltså inte vara aktuellt att tala om föreliggandet av relation i Hillsongs texter. Snarare 

kanske vi kan uttrycka förhållandet i termer av föreställd relation, alltså att vi föreställer oss 

relationen i förhållande till de erfarenheter vi har om Gud, i stället för att leva i nuet med denne. 

Det i sin tur skulle innebära att vi, när vi tror att vi har kontakt och lever i relation med Gud, 

egentligen lever i relation till oss själva och vår egen konstruktion. Konsekvenserna av detta 

kan vara att vi förlorar kontakt med källan till det goda, och i uppbyggandet av den falska 

relationen producerar destruktiva gudsbilder som kanske till och med verkar förtryckande. 

Kravet på närvaron som relationens hörnsten leder också till konsekvensen att det inte går 

att fånga relationen till Gud i musik eller tal, eftersom dessa bygger på erfarenhet (förutom 

möjligen improvisationsmusik). Därför blir det kanske mer intressant att undersöka hur 

relationen konstrueras snarare än att försöka avgöra om det rör sig om relationskap som sådant. 
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Frågan som kan ställas är då om konstruktionen eller den föreställda relationen är välgörande 

eller inte, det vill säga leder till uppbyggnad snarare än destruktivitet. I analysen har jag lyft 

fram det hierarkiska perspektivet i Hillsongs texter som problematiskt, och just detta att det är 

Gud som är aktören och tar alla beslut för människan utan att inkludera henne. Ett förlag för en 

mer välgörande relationskonstruktion menar jag är att lyfta fram dialogskapet mellan Gud och 

människa. Här menar jag att det att bli lyssnad på och att tillsammans få resonera och hitta vägar 

tillsammans är väsentligt. En sådan välgörande relation innebär att Gud bjuder in till samtal 

med människan. Av detta följer inte med nödvändighet att Gud undermineras eller att 

människan skulle vara mer insiktsfull än Gud, men att Gud har ett genuint intresse för 

människan och tar hänsyn till hennes tankar och önskningar om livet. Liksom vi i våra 

mellanmänskliga relationer blir gladare om vår partner har konfererat med oss innan hen lägger 

ut vårt vardagsrum till försäljning, menar jag att detta dialogskap behövs i relationen mellan 

Gud och människa för att den ska kunna betraktas som välgörande. 

 

4. Utblick 

Sammanfattning 

I denna uppsats har jag undersökt hur relationen mellan Gud och människa har konstruerats i 

Hillsongs musik. Intresset har varit att analysera relationskapet som sådant, liksom att granska 

porträtteringen av Gud och människa ur ett genuskritiskt perspektiv. Här har också funnits en 

ambition att kritiskt reflektera över teologins betydelse för människors möjligheter att relatera 

till och leva med Gud. 

 Metoden som har använts är en beskrivande och kritisk idéanalys med en hermeneutisk 

ansats, vilket betyder att jag har analyserat musiken som en artefakt bestående av flera delar 

som behöver läsas i förhållande till varandra. Analysen har formats utifrån de teoretiska 

perspektiv som utgjorts av den judiske teologen Martin Bubers relationsteori och den kristna 

feministiska teologen Sallie McFagues problematiserande av traditionella Gudsmodeller. 

 Analysen har visat att relationen mellan Gud och människa saknar den ömsesidighet som 

Buber menar är konstituerande för relationen som sådan. Tvärtom porträtteras Gud och 

människa som olika och relaterar till varandra utifrån sina fixerade positioner; människan 

framstår som syndig och oförmögen och Gud som den nådiga hjälten. Gud framträder, i enlighet 

med traditionell kristen teologi, som Fader och Kung. En av de analyserade texterna bryter dock 

trenden genom att kombinera olika gudsbilder, varav en omtalar Gud som hönan. Människan 
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relaterar till Gud genom erfarenhet, vilket försvårar talet om relation som existerande i det 

närvarande nuet. 

 Analysen öppnade för ett flertal frågor som rörde teologins betydelse för människors 

möjligheter att relatera till och leva med Gud, vilka behandlades i den efterföljande 

reflektionen. Här diskuterade jag, för det första, makten som ligger i att definiera, och hur 

perspektivet av att en ska omforma sig efter och blint följa Guds vilja föranleder frågan om vem 

som har makt att tolka denna. Här framhöll jag kontextens betydelse och hur de med makt i en 

viss kontext är de egentliga uttolkarna. Och att det i detta finns en risk för exploatering och 

utnyttjande av den överlämnande människan. 

För det andra, riktade jag kritik mot de gudsbilder som framkommer i Hillsongs musik, dels 

på grund av begränsningen i gudsbilderna, dels på grund av att det saknas alternativ till de 

traditionella bilderna (med undantag för Gud som hönan). Här framhöll jag behovet av 

komplexa gudsbilder framför typer, och föreslog en modig teologi som är villig att laborera 

med olika sätt att föreställa sig Gud på. 

För det tredje, diskuterade jag relationskapet som sådant. Jag framhöll att det finns en risk 

att människan lever i en föreställd relation till sig själv och sina fantasier om, snarare än med, 

Gud. Och att detta kan få destruktiva konsekvenser. I stället för enbart en diskussion om vad 

som utgör relationen, efterlyste jag härutöver en reflektion över vad som utgör en välgörande 

relation, och framhöll dialogskapet som nödvändigt. 

Studiens resultat bjuder in till en diskussion om hur vi kan formulera en teologi kring 

relationskapet till Gud på ett sätt som lyfter och aktiverar snarare än passiviserar och förtrycker 

människan. Den efterlyser samtal om inkludering i relation till de gudsbilder som används i 

kyrkan. Och möjligheten för människan att spegla sig i och känna sig förstådd av Gud påverkar 

i förlängningen kyrkans attraktionskraft och huruvida den betraktas som meningsfull eller inte. 

Eftersom teologin påverkar människor och deras livsval och levnadssätt, får den också 

konsekvenser för hela mänskligheten i en tid av ett överhängande klimathot. 

  

Fortsatta studier 

I denna studie har endast ett begränsat urval av Hillsongs musik undersökts. För att kunna säga 

något om musiken och teologin i den som helhet skulle ett större material behöva bearbetas. 

Framtida, mer omfattande studier skulle härutöver kunna breddas till att dessutom inkludera 

musik även från andra pentekostala traditioner, eller från vitt skilda kristna traditioner. Ett 

sådant bredare underlag möjliggör mer ingående analyser av hur relationen mellan Gud och 

människa konstrueras på lika eller olika sätt i de skilda traditionerna, och kan utgöra grund för 
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ekumeniska strävanden. Receptionsstudier över hur Hillsongs musik – när den används i olika 

traditioner– förstås och tolkas skulle även kunna möjliggöra en reflektion över kontextens 

betydelse för hur den faktiska människan relaterar till Gud. 

 

Hillsong är ett av de stora namnen när det kommer till samtida kristen musik, och låtarna är 

bara ett knapptryck bort. Här kan vi ta del av ett modernt sound, men med vilken teologi? För 

den som vill förändra världen och omforma samhället till ett mer jämställt sådant krävs en 

kritisk blick. Vad vi sedan väljer att göra av det vi upptäcker är en annan fråga som kanske 

också har fler än ett svar. Med en ökad medveten om det vi tar del av, kan vi kanske både njuta 

av det och skapa egna alternativ.   



31 

 

Referenser 
 

Tryckta källor 

Bibeln, Libris, Örebro, 1999 

Buber, Martin, Jag och du, 2. uppl., Dualis, Ludvika, 1994 

CA/Augsburgska bekännelsen I: Lindroth, Hjalmar (red.), Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 6. uppl., Verbum, 

Stockholm, 2005 

Cowan, Nelson Robert, Liturgical Biography as Liturgical Theology: Co-constructing Theology at Hillsong 

Church, New York City, Boston University, School of Theology, Boston 2019 

Edgardh, Ninna, Gudstjänst i tiden: gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008, Arcus, Lund, 2010 

Gilje, Nils, Hermeneutik som metod: en historisk introduktion, Daidalos, Göteborg, 2020 

Gohs, Robbie B. H. “The Experience Megachurch: Lakewood, Hillsong, and The Pragmatics and Semiotics of 

‘Inspiration’”. Journal of religion, media and digital culture. Vol. 9, 2020: 33-58 

Gunnarsson, Britt-Louise & Karlsson, Anna-Malin (red.), Ett vidgat textbegrepp, FUMS, Institutionen för 

nordiska språk, Uppsala universitet, Uppsala, 2007 

Kieffer, René, Johannesevangeliet 11-21, EFS-förl., Uppsala, 1988 

Lagerstedt, Linnea, Omsorgsfull mor, prinsessa och krigare - om Hillsong och identitet(erna), Jönköping 

universitet, Jönköping 2021 

 
Liberg, Caroline, ”Språk och kommunikation” i: Liberg, Caroline, Hyltenstam, Kenneth, Myrberg, Mats, 

Frykholm, Clas-Uno, Hjort, Madeleine, Nordström, Gert Z., Wiklund, Ulla & Persson, Magnus (red.), Att läsa 

och skriva: forskning och beprövad erfarenhet, [Rev. uppl.], Myndigheten för skolutveckling, Stockholm, 2007 

Nussbaum, Martha, Loves knowledge. Essays on Philosophy and literature. 1990 

Olin-Scheller, Christina, Såpor istället för Strindberg? 2008, Stockholm: Natur och kultur 

Riches, Tanya & Wagner, Thomas (red.), The Hillsong movement examined: you call me out upon the waters, 

Palgrave Macmillan, Cham, Switzerland, 2017 

 

Wade, Matthew. “Seeker-friendly: The Hillsong megachurch as an enchanting total institution”. Journal of 

Sociology. Vol. 52(4), 2016: 661–676 

Wagner, Tom, “Hearing the Hillsong sound: music, marketing, meaning and branded spiritual experience at a 

transnational megachurch”, University of London, Royal Holloway College (United Kingdom), 2014 

 

Elektroniska källor 

Aldridge, Nick (regissör) (2021) Hillsong – Gud blir viral (originaltitel: Hillsong Church: God goes viral) 

[dokumentär] 

Cambridge university Press & Assessment, Cambridge dictionary, 2022, 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-danish/lose-oneself-in (hämtat 2022-04-22) 

Fielding, Ben; Ligertwood Brooke (2017), What A Beautiful Name [Hillsong Worship]. Från: What A Beautiful 

Name [singel], Hillsong Music. 

https://open.spotify.com/track/5XCtjnFMKtCT7ycDwV3Kdh?si=9f85d22f745f4965 

Fielding, Ben; Morgan, Reuben (2018), Who You Say I Am [Ligertwood, Brooke; Hillsong Worship; Morgan, 

Reuben]. Från: There is More [album], Hillsongs Music. 

https://open.spotify.com/track/50lW1fKoDtyKaiR2bR7ksl?si=0879f5de99ec4420 

Hillsong church. About Hillsong. Hillsong International Ltd. https://hillsong.com/about/ (hämtat 2022-04-22) 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-danish/lose-oneself-in
https://open.spotify.com/track/5XCtjnFMKtCT7ycDwV3Kdh?si=9f85d22f745f4965
https://open.spotify.com/track/50lW1fKoDtyKaiR2bR7ksl?si=0879f5de99ec4420
https://hillsong.com/about/


32 

 

Houston, Joel (2006). From the inside out [Hillsong United]. Från: United We Stand [album], Hillsong Music. 

https://open.spotify.com/track/0j2sui6BmkPy974W3VG3RZ?si=a1ef6f540723449b  

Ligertwood, Brooke; Davenport, Chris (2022), Resurrender [Ligertwood, Brooke; Hillsong Worship]. Från: 

These Same Skies [album], Hillsong Music. 

https://open.spotify.com/track/2Nwy0vZUuqx41doVX0oN8z?si=25b88697d55c4979  

Manfredh, Thomas. Tv-gudstjänst från Hillsong toppar SVT-play. Tidningsartikel. Dagen. 2014-11-10, 

https://www.dagen.se/nyheter/2014/11/10/tv-gudstjanst-fran-hillsong-toppar-svt-play/ (hämtad 2022-04-22) 

McFague, Sallie & Lott, David B., Sallie McFague: Collected Readings [Elektronisk resurs], Augsburg Fortress, 

Publishers, 2013 

Morgan, Reuben (2005). Still [Hillsong Worship]. Från: Ultimate Worship vol 1 [album], Hillsong Music. 

https://open.spotify.com/track/524KQvc46Y1X6HRomMKoBJ?si=3388fb7ff16747f5  

Nationalencyklopedin, altare. http://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/altare (hämtad 

2022-04-21) 

Nationalencyklopedin, megakyrka, http://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/megakyrka (hämtad 2022-04-11) 

Sinovum Media, Synonymer.se, Sinovum Media. 2022 https://www.synonymer.se/sv-syn/konsumera (hämtat 

2022-04-22) 

Sinovum Media, Synonymer.se, Sinovum Media. 2022 https://www.synonymer.se/sv-syn/territorium (hämtat 

2022-04-22) 

Spotify Technology SA. Hillsong Worship. Spotify 

https://open.spotify.com/artist/3SgHzT552wy2W8pNLaLk24?si=2PnsqhvHQCOFoGMeFsUbCA (Hämtat 

2022-04-22) 

 

https://open.spotify.com/track/0j2sui6BmkPy974W3VG3RZ?si=a1ef6f540723449b
https://open.spotify.com/track/2Nwy0vZUuqx41doVX0oN8z?si=25b88697d55c4979
https://www.dagen.se/nyheter/2014/11/10/tv-gudstjanst-fran-hillsong-toppar-svt-play/
https://open.spotify.com/track/524KQvc46Y1X6HRomMKoBJ?si=3388fb7ff16747f5
https://www.synonymer.se/sv-syn/territorium
https://open.spotify.com/artist/3SgHzT552wy2W8pNLaLk24?si=2PnsqhvHQCOFoGMeFsUbCA

