
 
Att lyfta 

internationella 

kvinnodagen i 

gudstjänsten 

 

 

  



   

2 
 

  



   

3 
 

År 2020 äger internationella kvinnodagen rum på en 

söndag, och därför vill vi erbjuda några tips och idéer för 

hur den kan lyftas fram i gudstjänsten. Internationella 

kvinnodagen äger rum på 8 mars varje år, och är till för 

att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation 

världen över. Jämställdhet innebär jämlikhet mellan 

kvinnor och män, vilket innebär att kvinnor och män har 

lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter.  

 

Vi tror att det är viktigt att det här lyfts upp och syns i 

gudstjänsten eftersom frågan om alla människors lika 

rätt och värde är fullkomligt avgörande för kyrkan. Det 

händer ibland att frågan om jämställdhet ses som ett 

särintresse men i själva verket rör den evangeliets 

djupaste väsen och budskap. 

 

2020 har Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) och 

Equmeniakyrkan, med stöd av Svenska Missionsrådet, 

gjort en särskild satsning på att göra det enklare för den 

som vill lyfta fram kvinnodagen i gudstjänsten. Vi har 

samlat teologiska reflektioner, bibelord, psalmer, sånger, 

böner och välsignelser för att göra det mer lättåtkomligt. 

 

2020 sammanfaller 8:e mars dessutom med offerdagen 

till pastors- och diakonutbildningen. Därför vill vi särskilt 

nå de kandidater som är ute och medverkar i 

gudstjänster på olika håll i landet men även de 

församlingar som inte får besök. Vi hoppas kunna 

erbjuda ett smörgåsbord av innehåll där du kan plocka 

med lite eller mycket, beroende på vad som fungerar för 
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dig. Vi tror att frågan om jämställdhet och jämlikhet är 

oerhört viktig för den som kommer att stå i en 

ledarposition i kyrkan. Det kräver mod och vishet att se 

de negativa maktstrukturer vi människor har byggt upp 

mellan varandra och ett gott ledarskap för att montera 

ned dem. 

 

Det här häftet är en kort introduktion till kvinnodagen och 

vilka resurser det finns för att lyfta upp den i 

gudstjänsten. I häftet hittar du teologiska reflektioner från 

Esther Kazen och Sofia Camnerin, information och fakta 

om Thursdays in Black och de särskilda 

temagudstjänsterna som finns. Här finns också några 

snabba intressanta fakta att plocka in i en predikan eller 

reflektion.  

 

På Equmeniakyrkans gudstjänstwebb hittar du bibelord, 

psalmer, böner och välsignelser som kan passa under 

en gudstjänst. Sök bara på ”internationella kvinnodagen” 

så kommer de upp. Mer resurser hittar du även på 

Equmeniakyrkan och SEK:s hemsidor. 

 

Vi hoppas att det här kan vara en inspiration för oss och 

en liten fingervisning om hur frågor om jämställdhet och 

jämlikhet kan få ta plats och synas i gudstjänsten.  
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Reflektioner 

 

Kristen tro och praktik – befriande för kvinnor?  

Sofia Camnerin, 2015-03-081 

 

Man kan göra det lätt för sig en sådan här dag. Slå in 

öppna dörrar. Upprepa. Säga det självklara. Kvinnor ska 

inte förtryckas. Kristen tro är bra för kvinnor. Jesus 

älskar alla. Kyrkan är en välkomnande plats för alla. 

 

Eller så kan man säga. Tja. Det är både och. 

 

Antingen kan man välja det tvärsäkra, försvarande eller 

så kan man söka en mer öppen väg, våga det ofärdiga 

och prövande, se tvetydigheter, erkänna brister. Jag är 

övertygad om att vi kommer längre om vi väljer det 

senare. Vi behöver fortsätta föra samtal om tro och 

praktik. På den internationella kvinnodagen passar det 

särskilt bra. När och hur fungerar kristen tro befriande för 

människor, för skapelsen, för barnen och när fungerar 

den förtryckande? När fungerar kristen tro och praktik 

befriande för kvinnor, och när gör den inte det? 

 

I historia och nutid finns många exempel på hur kvinnor i 

religionens namn har förtryckts och farit illa. Den 

                                                           
1 Texten i sin helhet kan du läsa här: 

https://equmeniakyrkan.se/kristen-tro-och-praktik-befriande-for-

kvinnor/ 

 

https://equmeniakyrkan.se/kristen-tro-och-praktik-befriande-for-kvinnor/
https://equmeniakyrkan.se/kristen-tro-och-praktik-befriande-for-kvinnor/
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världsvida kyrkan uppmärksammar detta genom bland 

annat kampanjen Thursdays in Black, som också 

Equmeniakyrkan deltar i. Det är en kampanj som syftar 

till ett uppmärksamma det sexualiserade våldet mot 

kvinnor och barn, både inom kyrkan och i samhället i 

stort. Kampanjen ingår i Kyrkornas Världsråds arbete för 

fred och rättvisa. Denna kampanj är exempel på 

motsatsen, hur den kristna tron kan fungera befriande, 

verka för fred och försoning, genom bön och handling. 

 

Jag tror inte på tvärsäkerhet och försvar. Jag tror på 

ärliga samtal och analyser i öppningarna mellan 

antingen/eller och bra/dåligt. I berättelserna om Jesus 

finns sådana öppningar. Jesu liv var omgärdat av ett 

slags sårbart skimmer, luckor från ett annat håll och 

konstraster, som öppnade och öppnar sprickor i murar. 

Det var herdar runt en lägereld, änglasång, en ung 

mamma, fattigdom, flykt, våld, fredsbudskap, bröd och 

fiskar och löften om ljus som lyser i mörker. Det var 

fattiga, enkla, kvinnor och män och framförallt barn, som 

skockades runt Jesus. Men det var också många som 

lämnade honom ensam. Rika höjdare som berördes, 

anade något, omvändes, men även andra, som inte 

kunde, ville, förändras, omvärdera. Det var kvinnor vid 

korset som uthärdade och inte övergav, när männen 

flydde. Det var kvinnor som gick till graven och blev de 

första uppståndelsevittnena. 
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Därför behövs ett inkluderande språkbruk i 

kyrkohandböcker.  

Sofia Camnerin, 2016-06-032 

 

Språk är inte neutralt, inte objektivt. Någon kan känna 

sig befriad, bekräftad, lycklig av samma ord som en 

annan kan känna sig förminskad, förtryckt och bestört 

av. Inte minst har detta blivit tydligt inom den 

feministteologiska diskursen. Om vita västerländska 

feministiska teologer kritiserat ord för Gud som ”Herre” 

vilka de menar befäster hierarkier och kvinnors 

underordning, så har andra 

feministiska/womanistiska/asiatiska teologer hävdat att 

just ”Herre” fungerar befriande i deras kontext där 

”herrarna” styr. Att då får veta att det är Gud, och inte 

männen, de jordiska härskarna, slavägarna som är Gud, 

utan Gud, bidrar till deras befrielse. 

 

Språk skapar verklighet. Vi lever våra liv genom språket, 

i bred mening. Vi formas av de symbolvärldar, 

språksystem vi växer in i. Vi lär oss tolka, värdera, 

prioritera genom det språk vi har tillgång till. Det 

omvända är också fallet. Språket formas efter våra 

handlingsmönster, värderingar och prioriteringar. 

 

                                                           
2 Texten i sin helhet kan du läsa 

här: https://www.sandaren.se/nyhet/sofia-camnerin-darfor-

behovs-ett-inkluderande-sprakbruk-i-kyrkohandbocker 

 

https://www.sandaren.se/nyhet/sofia-camnerin-darfor-behovs-ett-inkluderande-sprakbruk-i-kyrkohandbocker
https://www.sandaren.se/nyhet/sofia-camnerin-darfor-behovs-ett-inkluderande-sprakbruk-i-kyrkohandbocker
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Den feministiska teologin har identifierat ett antal 

problem med ett språk som cementerar man och kvinna i 

ojämlika positioner, där språket beskriver den yttersta 

och innersta verkligheten i maskulina termer i 

motsättning till den undergivna, syndiga verkligheten i 

kvinnliga termer. Inte minst har befrielseteologer, 

feministiska och postkoloniala teologer påvisat 

problematiken i att legitimera hierarkier, över- och 

underordning samt våldsutövning. 

 

Språket i våra gudstjänster, liturgin, är mycket riktigt 

teologins källa. Därför är det så angeläget att söka efter 

bilder av Gud som är trovärdiga gentemot Ordet, det 

levande. I Equmeniakyrkans (provutgåva av 

kyrkohandbok till församlingarnas tjänst) Kyrkohandbok 

talar vi därför om flera kompletterande strategier istället 

för en enda. Först och främst behöver vi bli medvetna 

om språkets makt och lära oss varsamhet och 

medvetenhet om orden. För ord skapar verklighet. 

 

Vi skriver att gudstjänsten till språk och uttryck ska 

inkludera män och kvinnor, barn och gamla, 

minoritetsgrupper, människor med olika kulturell 

bakgrund och olika förmågor. Det innebär att den som 

arbetar med gudstjänsten behöver vara medveten om 

hur det talade ordet används, vilka bilder som lyfts fram, 

vilka pronomen som används för det heliga, men också 

hur själva gudstjänsten gestaltas. Inkluderande språk 

när det gäller kön innebär att vi strävar efter att inte 

endast använda manliga pronomen för Gud. När det är 
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möjligt säger vi ”Gud” istället för ”han”. Vi utgår från att 

Gud är bortom genus. Behovet av ett inkluderande språk 

utgår från en medvetenhet om olika typer av 

diskriminering och ojämlikhet i vårt samhälle. Vi tror att 

gudstjänsten behöver vara välkomnande och att Jesu 

identifikation med de minsta, de mest marginaliserade 

och utstötta, utmanar oss att göra detsamma.  

 

Det finns olika strategier för att uppnå ett inkluderande 

språk. När vi använder ett inkluderande språk krävs 

varsamhet med inarbetade och välkända texter i Bibel 

och tradition. När vi väljer strategin att komplettera 

traditionellt hierarkiska bilder med befriande bilder kan 

hela Bibelns bredd tas tillvara. En väg är därför att sträva 

efter ett språk som befriar, där vi varken osynliggör eller 

förminskar människor. En annan väg är att ersätta 

könsbestämda ord för människa och Gud med 

könsneutrala ord. En tredje väg är att komplettera 

traditionellt maskulina ord med feminina benämningar för 

Gud och människa. 

 

Teologins uppgift har i alla tider varit just detta, att finna 

språk i nya kontexter, för såväl tron som Gud. De namn 

som används för Gud i Bibeln är nedtecknade av 

människor. Därmed inte sagt att Gud inte talat och talar 

till människor, men att det är vanskligt att göra skillnad 

mellan ”direkta gudsnamn” och ”användbara metaforer 

för Gud”. 

 



   

10 
 

Det finns ett antal utsagor för Gud i bibeln. Somliga är 

skrivna i ”jag-form”. Det är Gud som berättar sitt namn 

för människor. Andra ord i bibeln är mer tydligt skrivna i 

liknelseform. Jesu använder liknelser för att förklara vem 

Gud är, hur Gud är och var Gud är. Vissa Jesusord finns 

också i ”jag-form”. Särskilt talande är de ”jag är”-utsagor 

där vi som läsare av Nya testamentet får förstå att Jesus 

använder sig av Gudsnamnet: ”Jag är”. Det finns ett 

antal sådana ord att välja bland. Jesus säger om sig 

själv att han är: vägen, sanningen, livet, grinden, den 

gode herden, ljuset, livets vatten, livets bröd, vinstocken. 

 

När vi ska tala om Gud på ett inkluderande sätt finns 

därför källor att ösa ur; Bibelns många och olika bilder av 

Gud, tolkningstraditionens/kyrkans bilder för Gud samt 

våra egna bilder för Gud. 
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Jesus feministiska strategier  

Esther Kazen 

2020-01-10 

Vi kristna har Jesus till förebild och kraftkälla. Och Jesus 

verkar använda medvetna strategier för att se varje 

människa och möta alla med respekt. Han verkar inte 

omedveten om de specifika utmaningar kring särskilda 

grupper, utan verkar istället nästan aktivt motarbetat 

orättvisa strukturer i sin kultur. Jesus sätt att leva och 

leda ger en ny bild av manlighet och makt. Han verkar 

ha förstått att privilegium inte är en rättighet, utan en 

möjlighet att göra skillnad för någon annan - även om det 

sker på bekostnad av sig själv. Jämlikhet och 

jämställdhet verkar vara självklarheter för Jesus, och 

hans liv präglas av vad jag kallar för feministiska 

strategier. 

Jesus hade till exempel enkelt kunnat fortsätta den 

självklara traditionen att endast ge teologisk 

undervisning till män. Istället väljer Jesus medvetet att 

undervisa om Gud på platser där kvinnor och barn fanns, 

tex. utomhus eller i hemmen. Där kunde kvinnor lyssna 

och lära, och när de ifrågasattes försvarade Jesus 

kvinnors rätt att prioritera sin undervisning och sitt 

lärjungaskap. Hushållssysslor fick vänta.  

Jesus hade verkligen kunnat välja mer trovärdiga vittnen 

till det största som hänt, att han uppstod. På Jesus tid 

var kvinnors röst inte juridiskt giltiga vittnesmål - de 

röster som räknades var männens. Men det hindrar inte 

Jesus från att gå mot normen och välja kvinnor till sina 

vittnen, de första som berättar de glada nyheterna att 

Jesus lever. 
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Jesus hade enkelt kunnat välja att stena 

äktenskapsbryterskan som enligt dåtidens alla regler var 

en dålig kvinna utan rätt att leva. Ingen hade dömt 

honom om han hade dömt henne. Men istället väljer han 

att resa henne upp.  

Jesus väljer att upprätta och respektera personer som 

andra ser ner på. Han väljer att undervisa för alla som 

vill lyssna, han visar förtroende och respekt för kvinnors 

intellekt, och han väljer kvinnor till att bli hans röstbärare. 

Det finns många fler exempel - men Bibeln visar tydligt 

att Jesus ansåg att kvinnor är fullvärdiga människor. 

Något som var både radikalt och normbrytande i hans 

tid.   

Jesus var en tidig jämställdhetskämpe. Som kyrka och 

som lärjungar bör vi följa i hans fotspår. 

  



   

13 
 

Temagudstjänster 

Genom historien har det tagits fram många 

temagudstjänster som helt syftar till att lyfta kvinnliga 

röster och frågan om jämlikhet. Vi försöker att 

tillgängliggöra så många som möjligt av dem på SEK:s 

och Equmeniakyrkans hemsidor. Du hittar dem här: 

Equmeniakyrkans hemsida: 

https://equmeniakyrkan.se/fred-och-hallbar-utveckling/ 

SEK:s hemsida: 

http://www.svekumeniskakvinnor.se/material/ 

Thursdays in Black 

Thursdays in black - för en värld utan våld och våldtäkt, 

är en global kampanj som utmanar mäns våld mot 

kvinnor. Kyrkornas Världsråd är initiativtagare till 

kampanjen, som synliggörs genom att klä sig i svarta 

kläder varje torsdag. Kyrkornas Världsråd initierade 

kampanjen på 1980-talet som en form av fredliga 

protester mot våldtäkt och våld - i synnerhet det som 

sker i samband med krig och konflikter.  

Kyrkan ska vara en röst som tydliggör orättvisor. Som 

står upp och tydliggör orättfärdighet. Vi är alla en del av 

samma kropp, och när någon del av den far illa är det 

allas ansvar att försöka motverka lidande. I världen finns 

många orättvisor och en av dem är våldet mot kvinnor. 

Equmeniakyrkan vill vara en del av den globala kyrkans 

arbete för att motverka detta. Läs mer på: 

https://equmeniakyrkan.se/tib/ 

https://equmeniakyrkan.se/fred-och-hallbar-utveckling/
http://www.svekumeniskakvinnor.se/material/
https://equmeniakyrkan.se/tib/
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Visste du att…? 

…Lina Sandell tvingades skriva om flera av sina psalmer 

för att få dem publicerade i psalmboken. Originaltexten 

till både Blott en dag och Bred dina vida vingar innehöll 

bland annat ordet: Modershjärta 

…Det hebreiska ordet för barmhärtighet är samma som 

ordet för livmoder. Guds barmhärtighet stavas alltså 

Guds livmoder. 

…Det finns flera kvinnliga profeter i Bibeln. Bland annat 

Mirjam, Debora (som också var domare och ledare för 

Israel), Hanna och Hulda.  

…Den enda person i Bibeln som ger Gud ett namn är 

Hagar. Hon ger Gud namnet Seendets Gud.  

…Den kvinna som ”talar” mest i Bibeln är hon i Höga 

Visan.  

…Maria från Magdala var troligtvis ledare för en grupp 

rika kvinnor, som finansierade Jesus uppdrag. Se Lukas 

8. 

Även om jämställdheten bara skulle innebära 

förbättringar för kvinnor så skulle det ändå vara något vi 

alla bör sträva efter, om vi vill uppnå en rättvis värld. 

Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter.  
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Böner, välsignelser, psalmer, sånger och 

bibelord 

På Equmeniakyrkans gudstjänstwebb har vi samlat 

böner och välsignelser att använda sig av i en gudstjänst 

för att lyfta kvinnodagen. Gå bara in på 

www.gudstjanst.se och sök på ”jämlikhet”, ”jämställdhet” 

eller ”internationella kvinnodagen”. 

 

På Equmeniakyrkans hemsida hittar du förslag på 

psalmer, sånger och bibelord att använda i en 

gudstjänst. Du hittar dem här: 

https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/manskliga-

rattigheter/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gudstjanst.se/
https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/manskliga-rattigheter/
https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/manskliga-rattigheter/
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Fader vår, moder till oss alla. 

Heligt är ditt namn. 

Må ditt namn inte utnyttjas i krig och konflikter 

som om somliga vore dina barn och andra inte. 

Må ditt rike komma 

och din vilja ske! 

 

Ditt rike är här som surdeg och salt 

i sanning och barmhärtighet. 

Må ditt rike genomsyra vårt samhälle 

föda medkänsla, samhörighet. 

 

Må din vilja ske: 

utjämning mellan brist och överflöd 

förståelse för behov och utsatthet. 

 

Du visar oss kärlekens väg, steg för steg. 

Du är vårt ursprung våra rötter. Livets källa. 

 

Av dig och genom dig och till dig är allting. 

Du i oss, vi i dig – nu och för evigt. Amen 

Margareta Melin 

 

 


