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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund och ämnesval 
Denna uppsats ska undersöka Margaret Atwoods dystopiska roman Tjänarinnans berättelse.1 
Originalversionen publicerades år 1985 och översattes till svenska året därpå. Berättelsen 
gjorde stor succé år 2017 då första säsongen av HBOs teveserieproduktion, baserad på 
romanen, sändes.  
 
Vid uppsatsarbetets begynnelse förstod jag att Genesis 16 och 30 förekommer i romanen, 
detta ämnar jag undersöka närmare. Bibelberättelserna skrider över tre generationer. Med start 
hos Abraham, genom Isak och slutligen till Jakob. I kapitel 16 har Abrahams fru Sara en 
tjänarinna som heter Hagar. Likaså har Jakobs fruar Rakel och Lea varsin tjänarinna i Genesis 
30, Bilha och Silpa, som fruarna nyttjar. På liknande sätt skildras i Tjänarinnans Berättelse 
hur Offred bor som en tjänarinna i Anförarens hem. Förutom Genesis förekommer även andra 
kopplingar till Bibeln, detta ska också undersökas. 
 
1.1.1 Handling 
Tjänarinnans berättelse handlar om tjänarinnan Offred och hennes tillvaro i republiken 
Gilead, före detta USA. Infertilitet är ett stort problem i republiken och det teokratiska styret 
söker råda bot på det allt minskande födslotalet. I romanen skildras Offreds glädjelösa liv 
hemma hos de aristokratiska makarna Fred och Serena. Hennes syfte i hushållet är att genom 
makens befruktning föda ett barn åt paret. Offreds och alla andra tjänarinnors frihet är ett 
minne blott; de begränsas i sina minimalistiska rum, endast två och två får de gå till 
matbutiken och ses en tjänarinna ute på egen hand blir hon genast hemschasad av 
förbipasserande. Tjänarinnornas torftiga livsvillkor är enligt Gileads regering en förutsättning 
för att fortsätta förse landet med invånare. Infertilitetsproblemets lösning är således en 
funktionerande livmoder på två ben. 
 
1.1.2 Min roll 
Min fascination för dystopisk litteratur grundar sig i författarens kreativa förmåga att behålla 
en tydlig förankring i verkligheten i en fasansfull, fiktiv tillvaro. Jag blev, som många andra, 
tagen av HBOs teveserie för två år sedan. Den väckte både rädsla och ilska hos mig; rädsla för 
att ett totalitärt styre ska bli verklighet i Sverige och för att fundamentalistisk tolkning av 
Bibeln ska tillämpas onyanserat på människors livsvillkor, ilska över att kvinnor än en gång 
förtrycks i ett patriarkat. Jag har en feministisk livsstil och försvarar kvinnans rätt att 
bestämma över sitt liv och sin kropp. Därför känner jag inte bara sympati för Offred i 
romanen och för Hagar och Bilha i Genesisberättelserna; även Serena i romanen och Sara och 
Rakel är slavar under patriarkatet. Hustrurna följer den väg som blivit lagd för dem av 
hushållets överhuvud.  

                                                
1 Engelsk originaltitel: The Handmaid’s Tale. 
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Under ett seminarium i B-kursen för bibelhebreiska kom idén om denna uppsats till. Jag och 
de andra kursdeltagarna hade förberett en översättning av Genesis 16 och under seminariet 
byggde vi ihop meningarna och letade tillfredställande betydelser. Det var tal om ofrivilligt 
surrogatskap och med teveserien The Handmaid’s Tale i minnet såg jag sambandet dem 
emellan och en studiemöjlighet.  
 
Jag har tidigare läst en och en halv termin bibelvetenskap och har samlat på mig en generell 
kunskap om disciplinens metoder och teorier, bland annat narrativ kritik. Jag kommer att låna 
två termer därifrån, ”karaktär” och ”narrativ”, utan att presentera teorin närmare. Eftersom 
detta inte är en narrativ analys anser jag det inte relevant att redogöra vidare för tidigare 
forskning inom den specifika metoden.  
 
Med bibelvetenskap i bagaget är min läsning av romanen professionell i kontrast till den 
praktiska läsningen; mitt syfte med att läsa romanen är inte bara för nöjes skull, utan jag går 
in i romanen med en vakenhet för bibliska referenser. När jag således refererar till ”läsaren” i 
analysdelen menar jag den konstruktiva, professionella läsaren.  
 
1.1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet är att undersöka intertextualiteten i Tjänarinnans berättelse ur ett bibelvetenskapligt 
perspektiv med ett generellt fokus på Genesis. För att analysen ska vara strukturerad utgår jag 
från dessa övergripande frågeställningar: 
 

• Var sker intertextualiteten? 
• Hur sker intertextualiteten? 
• Vilken effekt får intertextualiteten för läsningen?  

 
I analyskapitlet tillkommer preciserade analysfrågor. 
 
1.2 Teoretiska utgångspunkter 
 
1.2.1 Metod och teori: Intertextualitet 
Eftersom uppsatsens huvudfokus är att leta bibliska referenser, samt för att kunna svara på 
frågeställningarna, används intertextualitet som metod.  
 
Intertextualitet som metod baseras på en teori om att texter hänger samman med varandra. 
Teorin bygger på att alla texter står i relation till varandra och att läsaren uppfattar detta. I 
orienteringen om författare-text-läsare rör sig teorin som en pendel mellan text och läsare. 
Författarens intention tas inte i beaktning och det är först när eller om läsaren uppfattar en 
koppling mellan tidigare och senare verk som intertextualiteten sker.2 
 

                                                
2 Sjöberg 2006:27. 
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Som metodbok använder jag Lina Sjöbergs doktorsavhandling Genesis och Jernet. Sjöberg är 
intresserad av den intertextuella relationen mellan bibelberättelser och modern skönlitteratur 
och har den intertextuella dimensionen som forskningsobjekt, i synnerhet det hon kallar för 
”fragmentarisk intertextualitet”. Innehållet i bokens del II har störst relevans i denna studie. 
Där undersöker Sjöberg vilka konsekvenser intertextualiteten får vid läsning av 
skönlitteratur.3 
 
1.2.2 Kulturorienterad bibelvetenskap 
Denna uppsats rör sig inom den tvärvetenskapliga disciplinen kulturorienterad 
bibelvetenskap. David M. Gunn presenterar disciplinen från grunden i antologin Judges & 
Method. Först och främst definieras kultur som en uppsättning koder inom vilka människor 
delar samma värderingar och trosuppfattningar. Gunn menar att det är limmet som förenar 
människor, där en kan imitera och relatera till varandra. Det är ingen ny företeelse inom 
bibelvetenskapen att fördjupa sig inom kultur, men det har företrädelsevis gjorts inom 
litteratur- eller konstvetenskap, då med inriktning på finkultur. Med tiden breddades intresset 
till att innefatta även den allmänna populärkulturen, vilket har studerats ur ett 
bibelvetenskapligt perspektiv sedan den senare halvan av 1900-talet. Idag är kulturorienterad 
bibelvetenskap alltmer utbredd inom exegetik och användbar vid studiet av bibeln i till 
exempel litteratur, film och konst.4 
 
Det finns en mängd metoder och perspektiv en forskare kan använda inom kulturorienterad 
bibelvetenskap. Gunn undersöker bildkonst innehållande scener om Jefta i Domarboken 11. 
Han ser att dessa bibelstudier inom konsten rör sig inom den litterära narrativa kritiken såväl 
som inom de samhällsorienterade perspektiven ideologisk- och feministisk kritik.5 
 
”Dialogicitet” är ett centralt begrepp inom kulturorienterad bibelvetenskap. Begreppet 
utvecklades inom litteraturteorin av Michail Bachtin och handlar om kommunikation mellan 
olika språk, oavsett författarens intention. Specifikt handlar teorin om att ett verk – text, film, 
bildkonst etcetera – alltid svarar på tidigare verk och skickar vidare till framtida verk. 
Kulturuttryck sker inte i ett vakuum och det är inte konstigt att just Gamla Testamentet 
sipprar fram i modern kultur; ända sedan 1500-talet har Bibeln översatts till språk som 
människor i allmänhet kan läsa, och har sedan dess inspirerat olika kulturyttringar. Bibelns 
berättelser har genom sin receptionshistoria haft en stark förankring i västerländsk kultur. 
Även om Bibeln har genomgått en sekularisering används den av kulturen för att framföra 
tyngd eller kritik och det är således uppenbart att Bibeln behöver tolkas än idag. Trots att 
berättelserna är flera tusen år gamla, med spridda tolkningar, lever de kvar i moderna 
kulturyttringar.6 
 

                                                
3 Lina Sjöberg undersöker Sara Lidmans Jernbaneepos. 
4 Gunn 2007:202–203. 
5 Gunn 2007:232. 
6 Sjöberg 2009:229–230, 236. 



 7 

1.2.3 Begrepp 

Fragmentarisk intertextualitet, hypotext och hypertext 
Sjöberg intresserar sig för skönlitteraturens subtila anspelningar på bibelberättelser och 
presenterar sålunda begreppet ”fragmentarisk intertextualitet”. Hon menar att författaren 
sticker in korta bibelreferenser som små fragment, avsiktligt eller inte, och att läsaren 
uppfattar en länk mellan den senare och den tidigare texten.7 
 
Sjöberg vidareutvecklar Gérard Genettes intertextualitetsforskning och hans begrepp 
”hypotext” och ”hypertext”. Genette talar däremot inte om läsarens viktiga roll, trots att 
intertextualitet sker hos läsaren. Begreppen hypo- och hypertext är emellertid användbara 
både i Sjöbergs doktorsavhandling och i denna uppsats. Hypotext avser den tidigare skrivna 
texten – bibeltexten, medan hypertext avser den senare – romantexten.8 
 
Markör, sätt, effekt 
För att tolka den fragmentariska intertextualiteten vetenskapligt föreslår Sjöberg att analysen 
ska låta referensen genomtränga tre nivåer – markör, sätt och effekt. Detta system är en 
modifiering av Michail Bachtins metodologi om material, form och innehåll och används med 
fördel för den professionella och konstruktiva läsningen.9 Systemet gör även min studie 
vetenskapligt prövbar av två anledningar. För det första prövar jag mina aningar om vad en 
allusion är, för det andra blir processen transparent och vidare ej absolut. Processen går att 
följa och en annan läsare skulle möjligtvis se andra markörer, sätt eller effekter beroende på 
intresseområde eller reception. Sjöbergs system har framställts genom hennes läsning av Sara 
Lidmans Jernbaneepos och hon är övertygad om att samma system kan användas till analys 
av annan modern skönlitteratur, men att nivåerna kan behöva tillägg för att passa även andra 
slags romaner.10 Sjöberg har utarbetat flera olika markörer, sätt och effekter och beskriver 
systemet på ett didaktiskt vis:  
 

Överfört till ett system för intertextualitet börjar man med att konstatera 
förekomsten av en markör, sedan upptäcker man och försöker beskriva 
vilket sätt referenser har och därefter kan man undersöka effekten (på nytt).11 

 
Markörerna anger anspelning på bibeltext. Dessa kan uppträda i enkla eller sammansatta 
förhållanden. I analyskapitlet kommer jag att beröra följande markörer:12  
 

• Citat skapar en tydlig länk till hypotexten. Formuleringen behöver inte vara korrekt, 
men ordföljden bör vara det. Ribban för att kalla en markör för citat är satt något 
högre än vad gäller referat.  

                                                
7 Sjöberg 2006:22. 
8 Sjöberg 2006:56. 
9 Sjöberg 2006:64–66. 
10 Sjöberg 2006:173. 
11 Sjöberg 2006:66. 
12 Sjöberg presenterar även markören tema. Den är en aning vagare än motiv. Jag har däremot inte funnit den 
användbar för min analys.  
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• Referat ska också skapa en tydlig länk till hypotexten, men här är inte kraven lika 
stora. För läsaren räcker det att känna igen och fastställa kopplingen. Jag skulle säga 
att ordalydelsen har större vikt än ordföljden i detta fall. 

• Allusion och namn är svaga och behöver påbyggnad för att klara de vetenskapliga 
kraven på en analys. Båda skapar en association hos läsaren och kan med stöd av 
vidare begrepp bilda en associationsbana till en specifik hypotext.  

• Motiv är exempel på flera markörer tillsammans som bildar ett igenkännbart 
händelseförlopp. Här kan till exempel allusioner och namn finna stadig mark att stå på 
eftersom de som enskilda oftast inte är tillräckliga för en välgrundad tolkning. Genom 
att i ett längre textstycke eller på ett återkommande sätt uttrycka mellanmänskliga 
förhållanden eller säregna karaktärsbeskrivningar finns det möjlighet för hypertexten 
att länkas till hypotexten.13 

 
Delen om sätt kan delas upp i två bitar eftersom intertextualiteten alltid omfattar i ringaste 
mängd två olika texter: förhållningssätt och uttryckssätt. Det förra vill beskriva hur 
romantexten förhåller sig till hypotexten. Det senare undersöker hur romantexten uttrycker 
bibelreferensen. Stundande analys kommer att behandla följande sätt: 
 

• Utläggande förhållningssätt infogar en tolkning av bibeltexten. Ibland kan tolkningen 
förvärra, ibland idealisera och ibland utbrodera hypotexten. 

• Komprimerande förhållningssätt är precis vad det låter som. Hypertexten låter 
referensen genomgå en sanering. Vid ett fall i min analys visar det sig till exempel att 
romantexten sammanpressar trettio bibelkapitel till tre textstycken. 

• Förvrängande förhållningssätt definieras utifrån att hypertexten innehåller 
felaktigheter gentemot hypotexten. Referensen läses genom hypertextens fel och får 
betydelse för tolkningen. 

• Parodierande förhållningssätt bidrar med en skratteffekt för läsningen genom att 
demaskera en pompös bibeltext och göra den världslig.  

• Blandande förhållningssätt handlar om att hypertexten hämtar texter ur olika 
bibelberättelser. Det kan göras antingen för att uttrycka en motsättning eller för att 
hypotexterna vill förmedla samma sak.14 

 
Förhållningssätten ovan går att kombinera, en och samma bibelreferens kan förhålla sig på 
flera sätt. För hypertext som består av korrekt formulerade citat kan inga förhållningssätt 
fastställas eftersom den är oförändrad. Här nedan följer olika uttryckssätt: 
 

• Argumenterande uttryckssätt använder argument hämtade från Bibeln. Det kan 
antingen uttryckas i en diskussion mellan karaktärer eller i en inre monolog för att till 
exempel kritisera en karaktär eller legitimera en handling. 

                                                
13 Sjöberg 2006:155–158. 
14 Sjöberg 2006:159–162. 
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• Åskådliggörande uttryckssätt hjälper att förklara en karaktär eller en företeelse genom 
att infoga en bibelreferens. Läsaren kan exempelvis förstå en specifik 
karaktärsegenskap genom att hypertexten refererar till en särskild bibelgestalt.  

• Humoristiskt uttryckssätt går i samklang med det parodierande förhållningssättet i min 
analys. För att skilja på dessa sätt betecknar det humoristiska uttryckssättet 
bibelreferensens stilistiska form i hypertexten medan det parodierande 
förhållningssättet avser romantextens förändringar. 

• Poetiserande uttryckssätt syftar till Bibelns – ibland – sköna språk. I det västerländska 
kulturella arvet finns en del bibelberättelser bevarade som sagor och Bibelns stående 
uttryck förmedlar ofta en försköning till hypertexten.  

• Gestaltande uttryckssätt gynnar hypertextens handling. I nästan alla fall är 
uttryckssättet gestaltande eftersom romantexten, med bibelreferensen, vill bidra med 
en särskild stämning eller karaktär.15 

 
Bibelreferensens sista depå, effekten, vill ha reda på vad referensen får för effekt hos läsaren 
och dess tolkning. I analyskapitlet hittar jag följande slags effekter:16 
 

• Förstärkning innebär att romanhandlingen laddas genom bibelreferensen. Det kan 
handla om en mellanmänsklig relation som genom att liknas vid en annan relation i 
hypotexten ger läsaren en slagkraftig förståelse för romanberättelsens karaktärer. 
Bibeln har en lång historia och verkningsfull status i den västerländska kulturen, 
romantexten har således möjlighet att använda dess laddade innehåll för att 
intensifiera romanens skildring. 

• Kontrastering betonar romanens berättelse genom att infoga en bibeltext som inte går i 
samklang med berättelsen. På samma sätt som den förstärkande effekten framhäver en 
företeelse för att den överensstämmer bidrar den kontrasterande effekten med betoning 
för att den gör en total vändning som förändrar berättelsens egentliga kärna. 

• Identifiering kan ske på mer eller mindre uppenbara sätt. I vissa fall råder det inga 
tvivel angående den identifierande effekten mellan en bibelkaraktär och en 
romankaraktär, analysdel 2.1 är ett exempel på detta. I andra fall, om hypertexten har 
besynnerliga karaktärsbeskrivande inslag men inga namn, är det snarare upp till 
tolkningen att bidra med en identifierande effekt. 

• Förebådande effekter utmärks av läsarens förväntningar som senare uppfylls i vidare 
läsning.17 

 

1.2.4 Material 
Primärmaterialet är romanen. The Handmaid’s Tale publicerades som bok redan år 1985 och 
översattes till svenska året därpå med titeln Tjänarinnans berättelse. År 2017, då teveserien 
sändes första gången, utkom en reviderad svensk översättning. Det är denna version jag 

                                                
15 Sjöberg 2006:163–168. 
16 Förutom dessa fyra effekter har Sjöberg identifierat en femte aspekt: kritik. I min analys får emellertid ingen 
bibelreferens en kritikeffekt. Därför begränsar jag begreppsdefinitionen.  
17 Sjöberg 2006:168–173. 
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kommer att använda mig av.18 I medier syns tydligt att teveserien tolkats på olika sätt av olika 
personer; bland annat som kritik mot Donald Trumps administration, den Islamiska staten 
eller den amerikanska kristna extremhögern. På grund av detta samt med anledning av att 
teveproduktionen eventuellt kan ha missat en del bibliska anspelningar, eller till och med lagt 
till egna, är romanen objekt för uppsatsen istället för teveserien. 
 
Tjänarinnans berättelse är en fiktiv, dystopisk roman berättad i jag-form. Den är skildrad ur 
tjänarinnan Offreds ögon och låter henne berätta. När texten inte utgörs av Offreds tankar är 
den en rekonstruktion av Offreds subjektiva upplevelser. 
 
Avgränsningen sker från två håll. Dels behöver jag begränsa mängden intertextualitet för att 
hålla mig inom ramen för en C-uppsats. Romanen kryllar av bibelreferenser. Så pass att det 
skulle bli en lämplig uppsats på en högre nivå. Jag har valt ut nio textavsnitt ur romanen som 
har flera olika markörer; citat, referat, allusion och namn. Min intention är alltså inte att 
enbart fokusera på korrekta citat eller ett och samma förhållningssätt. Jag har för avsikt att 
använda så många delar av systemet markör, sätt och effekt som möjligt för att bidra till en 
nyanserad analys och ett mångfasetterat resultat. Den andra avgränsningen gäller romanens 
epilog. Den är en del av läsarupplevelsen, men inte en del av tjänarinnans upplevelser och har 
således en annan stil. Epilogen utspelar sig år 2195 på en vetenskaplig konferens inom 
Sektionen för Gileadforsking.19 Denna uppsats har inte utrymme för att behandla även 
epilogen, men jag rekommenderar alla som är intresserad av Tjänarinnans berättelse att även 
läsa den oväntade fortsättningen i slutet. 
 
På försättsbladet i den svenska reviderade utgåvan från 2017 meddelar översättaren, Maria 
Ekman, att ”bibelcitat samt anspelningar och parafraser på bibelställen utgår från 1917 års 
bibelöversättning”.20 Med anledning av detta är mitt viktigaste sekundärmaterial 1917 års 
bibelöversättning. Det är denna bibelutgåva intertextualiteten binder samman med romanen. 
Analysens bibelhänvisningar är således alltid 1917 års översättning. 
 
1.2.5 Tidigare forskning 
Jag är inte den första att undersöka biblisk intertextualitet i Tjänarinnans berättelse. Dorota 
Filipczak utförde liknande studier år 1993, men koncentrerade sig på republikens namn med 
en metod som lutar åt receptionshistoria. Hon undrar om romanens verklighet är ett exempel 
på bokstavstolkning, tagen till extrema höjder och applicerad på en statsstyrelse. I synnerhet 
undrar hon om texten visar exempel på fundamentalistiska interpretationer. Namnet på 

                                                
18 Jag övervägde att undersöka intertextualiteten utifrån den engelska originalversionen. Antagligen skulle en del 
resultat bli annorlunda i relation till en eller flera engelska bibelöversättningar som Atwood använt. Men det 
skulle dels innebära att jag behöver vara bekant med engelska bibelöversättningar och dels att jag behöver mer 
tid än vad en C-uppsats bereder. Den svenska romanöversättningen lämpar sig alltså bättre för en uppsats på 
denna nivå. Det är dessutom den svenska översättningen som alla svenska läsare känner till och det är i relation 
till den läsarkretsen de intertextuella studierna sker. Utifrån det perspektivet hade en studie utifrån det engelska 
originalet inte varit lika relevant. 
19 Tjänarinnans berättelse:349–350. 
20 Tjänarinnans berättelse:4. 
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Filipczaks artikel ”Is there no balm in Gilead?” är en retorisk fråga ställd av profeten 
Jeremia.21 Romanen svarar: ”Det finns en balsam i Gilead”.22 
 
Kärnan i Filipczaks studie handlar emellertid om tanken att Herren ser och Herren straffar. Ett 
av hennes motiv handlar om att Gilead liknas vid Herren i Genesis 31 och menar att båda 
berättelserna handlar om att människorna är i behov av att totalt hänge sig till den rätta läran, 
Gilead i Tjänarinnans Berättelse eller Herren i Genesis 31. Människorna har allt för stor 
fixering vid det som anses betydelselöst och materiellt. På liknande sätt som Rakel för iväg 
Labans husgudar skall befolkningen i Gilead rensa sina förråd och levnadsvanor från det 
statsmakten anser som överflöd.23 
 
Filipczak fortsätter att bygga upp sina argument och hittar fler länkar till Bibeln, bland annat i 
Hosea 13, Fjärde Mosebok och Domarboken. Hennes intertextualitet består i huvudsak av en 
tanke om att Gud ser allt och straffar folket ifall folket är frånvänt. Bara om människorna 
visar fruktan får de belöning och blir fruktsamma.24  
 
Min analys kommer däremot att belysa andra aspekter av romanens intertextualitet och har ett 
övergripande fokus på Genesis och tjänarinnornas berättelser. 
 

2 ANALYS 

I stora drag kommer analysen att gå till på följande sätt: romanställets handling där 
bibelreferensen förekommer sammanfattas. Bibelreferensen inom romantexten reciteras. Vid 
somliga tillfällen kommenteras bibeltexten och ibland behövs en citering eller bara en 
sammanfattning. Därefter granskas referensen utifrån systemet om markör, sätt och effekt. 
Genom att fastställa markör svarar jag på första frågeställningen om var i romanen 
intertextualiteten finns. Genom att beskriva romantextens förhållningssätt och/eller 
bibelreferensens uttryckssätt svarar jag på den andra frågeställningen. Genom att inringa 
effekten av bibelreferensen svarar jag på den sista frågeställningen. Totalt kommer nio 
intertextuella delar att analyseras.  
 
Undersökningen rör sig kring följande analysfrågor: 
 

• Vilka ord/fraser/namn är markörer? Vad bör dessa markörer kallas?  
• På vilket sätt används bibelreferensen? Vad är hypertextens förhållningssätt till 

bibeltexten? Vilka slags förändringar finns? Vad är bibelreferensens uttryckssätt? Vad 
är referensens stilistiska funktion?  

• Vad bidrar bibelreferensen med för effekt i läsningen? Vad gör intertextualiteten? 

                                                
21 Jer 8:22. 
22 Tjänarinnans berättelse:260. 
23 Filipczak 1993:174. 
24 Filipczak 1993:176–183. 
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2.1 Genesis 30 förebådar 
Den första berättande texten läsaren möter i TB,25 direkt efter dedikationen och innan 
förordet, är ett citat ur Genesis 30: 
 

Då nu Rakel såg att hon icke födde barn åt Jakob, avundades hon sin syster 
och sade till Jakob: ”Skaffa mig barn, eljest dör jag.” 
Då upptändes Jakobs vrede mot Rakel, och han svarade: ”Håller du då mig 
för Gud? Det är ju han som förmenar dig livsfrukt.” 
Hon sade: ”Se, där är min tjänarinna Bilha; gå till henne, för att hon må föda 
barn i mitt sköte, så att genom henne också jag får avkomma.” – Första 
Mosebok 30:1–3.26 

 
I bibelberättelsen har Jakob två fruar, Rakel och Lea. Men inte på lika villkor, Rakel är frun 
han älskar mest. På grund av detta gjorde Herren den andra frun, Lea, fruktsam. Rakel var 
ofruktsam och efter Leas födande av fyra barn blev Rakel avundsjuk, hon ville också ha barn. 
Av detta följer ovanstående citat. 
 
Citatet blir en tydlig markör, och länken mellan hypotexten och hypertexten är obestridlig. 
Eftersom markören är ett oförändrat och felfritt citat går det här inte att göra reda för 
referensens förhållningssätt till bibeltexten.  

 
Uttryckssättet, alltså bibelreferensens stilistiska funktion, är delvis argumenterande, delvis 
åskådliggörande. Argumenterande för att läsaren inser republikens skäl. Läsaren behöver inte 
känna sympati för republiken Gilead, men anser ändå att staten har rimliga argument och 
eftersom Bibeln har en normerande status rättfärdigas karaktärernas handlande. Parallellt med 
argumenterande är uttrycksättet likaledes åskådliggörande. Bibelreferensens form får läsaren 
att förstå romanens förestående händelser och genom referensen åskådliggörs tjänarinnans 
levnadsomständigheter i Gilead. 
 
Så, vilka läsareffekter får bibelreferensen? Triangeldramat om Jakob, Rakel och Lea är en 
välkänd bibelberättelse och på grund av detta hävdar jag att infogandet av detta omtalade 
bibelställe för det första förmedlar en förebådande effekt. Referensen är det första läsaren 
möter och den skapar en förväntan hos läsaren som sedan infrias i vidare läsning. 
Bibelreferensens förebådande effekt gäller generellt det utbredda narrativet om romanens alla 
tjänarinnor och deras syften om att vara som bibelberättelsens Bilha. I synnerhet förebådar 
referensen huvudkaraktärernas – Anförarens, hustruns och Offreds – sociala status i hushållet. 
I båda fallen uppfylls läsarens förväntan i romanen som helhet, gång på gång. För det andra 
bygger den välkända Genesisberättelsens upp en förstärkande effekt. Eftersom Bibeln har en 
tyngd blir effekten ofta förstärkande. Här är det idén om Offreds hushållskonstellation och 

                                                
25 Observera att Tjänarinnans berättelse hädanefter benämns som TB. 
26 TB:7. 
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Ceremonin som förstärks.27 För det tredje uppstår en identifiering. Bibelreferensens term 
”tjänarinna” ger en omedelbar effekt som gör det klart för läsaren att Offred ska likställas med 
Bilha.  
 
2.2 Genesis 30 i narrativet 
Samma bibelberättelse förekommer även i handlingen. Observera att jag inte har som avsikt 
att göra en komparativ analys. Jag vill se om placering och övriga omständigheter bidrar med 
en förändring i resultatet. Scenen som utspelar sig nedan är i direkt anslutning till Ceremonin.   

 
Liksom motvilligt börjar Anföraren läsa. Han är inte särskilt bra på det. 
Kanske är han helt enkelt uttråkad. Det är den vanliga berättelsen, de vanliga 
berättelserna. Gud till Adam, Adam till Noak. Varen fruktsamma och 
föröken eder, och uppfyll jorden. Så kommer det utslitna gamla tjatet om Lea 
och Rakel som vi blev slagna på huvudet med på Institutet. Skaffa mig barn, 
eljest dör jag. Håller du mig för Gud? Det är ju han som förmenar dig 
livsfrukt. Se där är min tjänarinna Bilha; må hon föda barn i mitt sköte, så 
att genom henne också jag får avkomma.28 

 
Sedan följer några av Offreds minnen från Institutet.29 Hon minns att de fick denna text 
uppläst för sig varje morgon, innan hon dras tillbaka till realtid: 
 

”Då sade Lea: Gud har givit mig min lön för det att jag gav min 
tjänstekvinna åt min man”, säger Anföraren.30 

 
I denna del av romanen består markörerna delvis av tre citat. Noas uppmaning av Gud i 
Genesis 9:1 och Leas tacksägelse i 30:18 är raka och korrekta citat. Genesis 30:1–3 är även 
det ett citat, trots skiljaktigheter från bibelstället. Kriterierna för citat innefattar inte att det 
behöver vara korrekt formulerat för att vara ett citat. Det räcker med att texten har rätt 
ordföljd och att läsaren identifierar orden som del av en bibeltext. Däremot skulle 
citatkriteriena förmodligen se annorlunda ut ifall uppsatsen tog författarintentionen i 
beaktande. Övriga markörer är namnen ”Gud till Adam, Adam till Noak”.  
 
Förhållningssätten är två till antalet. Ett av dem är komprimerande. Berättelsen om Lea och 
Rakel har genomgått en slags gallring. Genesis berättarröst är i detta fall helt borttagen och 
Rakels uppmaning till Jakob klarade sig inte heller genom bortrensningen: ”...gå in till henne, 
för att...”.31 Citaten sträcker sig hela vägen från Gen 9:1 till 30:18. Med namnmarkörerna blir 
anspelningssträckan desto längre, redan från Gen 1:1. Totalt komprimeras trettio kapitel i 
Genesis till tre textstycken i romanen.  

                                                
27 ”Ceremoni” kallas den akt då tjänarinnan, med huvudet vilandes på hustruns mage, blir betäckt av Anföraren. 
Syftet är att bli gravid och förse paret med barn. 
28 TB:116–117. 
29 På Rakel och Lea-institutet inskolas och assimileras fruktsamma kvinnor för senare inackordering hos 
Anförare med hustru. 
30 TB:118. 
31 Gen 30:3. 
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Det andra förhållningssättet är blandande. Hypertexten tar delar ur Skapelseberättelsen, Noa 
och den stora floden samt Lea och Rakel-dramat. Det blandande förhållningssättets funktion 
kan antingen vara att uttrycka motsättning eller att formulera samma sak med hjälp av olika 
bibelberättelser. Citaten uttrycker en uppmaning om att skaffa barn, i det fallet finns det 
blandande förhållningssättet där för att uttrycka samma sak. Men det går även att diskutera 
huruvida den blandade formen vill uttrycka motsättningar. ”Från Gud till Adam, Adam till 
Noak” kan uttrycka ett spänningsförhållande ur ett teologiskt perspektiv. Gud och Adam 
anspelar på Skapelseberättelsen och Paradiset och skapar en utopisk association; i 
begynnelsen var harmoni. Men på grund av människans felande har en situation som kräver 
”kreativa” lösningar uppstått. 
 
Även uttrycksätten är två och kompletterar varandra. Å ena sidan uttrycks referenserna 
åskådliggörande. TBs karaktärer och händelseförlopp åskådliggörs genom att liknas vid 
Bibelns karaktärer; tjänarinnan som Bilha, Anföraren som Jakob och hustrun som Rakel. Den 
stilistiska formen förklarar även kommande händelser. Å andra sidan är uttryckssättet 
argumenterande av två anledningar. För det första legitimerar Anföraren Ceremonin med att 
ge bakgrund och skäl för annalkande betäckning. För det andra motiveras tjänarinnans 
särpräglade och utsatta position samt status som kärl i vilken säden ska landa för att låta en 
annan få avkomma.  
 
Gällande effekter blir de nästan desamma som i 2.1, trots olikheter i markör och 
förhållningssätt. Även här uppstår en identifiering mellan karaktärerna, en förstärkande idé 
om Ceremonin och en förväntan hos läsaren. Men i detta fall får den förebådande effekten 
frukt med en gång. Läsarens förväntningar infrias omedelbart i nästa kapitel där Ceremonin 
äger rum. 
 
2.3 Offreds ökenvistelse 
Offred presenterar en del av miljön på Rakel och Lea-institutet. Det första namnet 
romanläsaren möts av är Tant Sara. Hon är en av de högre uppsatta, lite friare kvinnorna som 
patrullerar och kommenderar, anförtrodd och anställd av republiken. De bär på elektriska 
pådrivare, men inga skjutvapen. Offred berättar att endast vakter och några som kallas Änglar 
får använda vapen. Änglarna står utanför, med ryggarna vända mot Institutets inhägnade 
utegård, och vaktar anläggningen. 
 

Tant Sara32 och Tant Elizabeth patrullerade; de hade elektriska pådrivare 
hängande i en rem från läderbältet. Inga skjutvapen däremot, inte ens de 
kunde anförtros skjutvapen. Skjutvapen var något för vakterna, särskilt 
utvalda från Änglarna.33 
 

                                                
32 Allusioner i fetstil för tydlighet. 
33 TB:22. 
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De var föremål för vår fruktan, men också för något annat. Om de bara 
kunde titta. Om vi bara kunde tala med dem.34 

 
Romanstycket skapar associationer till de bibliska scenerna om Hagar i öknen. Hagar hamnar 
i öknen vid två tillfällen, första gången i Genesis 16 och andra gången i Genesis 21. Precis 
som Sara finns med i bakgrunden av Hagars avfärd i båda hypotexterna blir namnet ”Sara” i 
TB en start i associationsbanan. I båda Genesisberättelserna möter Hagar Herrens ängel och i 
Genesis 16 talar Hagar med ängeln.35 Offreds önskan om att kommunicera med hypertextens 
Änglar träder fram i associationsbanans sista anhalt ”Om vi bara kunde tala med dem”. 
Allusionen ”fruktan” skapar även den associationer till Hagars ökenvistelse. När Hagar 
förtvivlas över Ismaels illa skick i Genesis 21 säger ängeln till henne: ”Vad fattas dig, Hagar? 
Frukta icke; ty Gud har hört gossens röst, där han ligger.”36  
 
Markör i ovanstående stycke byggs upp av allusioner och namn. Att påstå att blott allusioner 
fungerar som markörer sätter stort ansvar hos tolkaren. En ensam allusion eller ett ensamt 
namn är oftast inte starka nog. Jag menar att markörerna tillsammans bildar motivet om 
Hagars ökenvistelse. ”Sara” för sig är inte tillräcklig som markör men skapar en 
associationsbana på vilken läsaren tas vidare till ”Änglarna” och sedan ”fruktan” och ”tala”.  
 
Romantexten förhåller sig på ett utläggande sätt till bibeltexten, både utbroderande och 
förvärrande. Utbroderande eftersom Änglarnas uppgift i hypertexten är att skicka hem 
tjänarinnorna igen ifall de försöker lämna anläggningen, precis som Herrens ängel skickar 
hem Hagar igen i Genesis 16. Det förvärrande förhållningssättet träder fram på två punkter. 
För det första möter Hagar en hjälpsam ängel i Genesis 21 i kontrast till hypertextens Änglar 
som står vända med ryggarna mot anläggningen och inte finns där för att hjälpa dem. För det 
andra talar Hagar med Herrens ängel i Genesis 16, medan det stannar som blott en önskan hos 
Offred.  
 
Bibelreferensen har ett åskådliggörande uttryckssätt. Genom länkar till Hagars ökenvistelse 
får läsaren förståelse för Offreds utsatthet. 
 
Effekten blir främst en identifiering mellan tjänarinnorna. Genom associationsbanan liknas 
Offred vid Hagar och den överensstämmande grunden sätts i de två första allusionerna. Det 
råder även en identifiering mellan Herrens ängel och Änglarna gällande deras respektive 
handlingar att skicka hem tjänarinnorna. Men det finns motsättningar mellan hypo- och 
hypertexten och den identifierande effekten kombineras således med en kontrastering. 
Herrens ängel kommer emot Hagar, möter och talar med henne i Genesis 16, samt hjälper 
med vatten och räddar livet på Ismael i Genesis 21. Ängelns välvilliga handlingar i 
hypotexten skiljer sig tydligt från Änglarnas intention utanför Rakel och Lea-institutet. 
Änglarna står med ryggarna vända mot tjänarinnorna och har inte för avsikt att möta 
tjänarinnor på rymmen med samma välvilja. 
                                                
34 TB:22. 
35 Även i Gen 21 talar ängeln till Hagar, men Hagar talar där inte tillbaka. 
36 Gen 21:17b. 
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2.4 Tjänarinnor på hälleberget 
Tant Lydia, en av de anställda på Rakel och Lea-institutet, är en riktig ”bibelvetare”.37 Offred 
befinner sig utanför Institutet, men minns tillbaka, när hon står och väntar på sin 
följeslagerska på väg till matbutiken:  
 

Jag går till hörnet och väntar. Förr var jag dålig på att vänta. De tjäna också 
som stå tåligt kvar, sade Tant Lydia. Hon fick oss att lära det utantill. Hon 
sade också: Inte alla av er kommer att klara det. Några av er kommer att falla 
på hälleberget eller bland törne. Några av er har grunda rötter […] Hon 
sade: Tänk på er själva som frön.38 

 
Här finns fyra markörer, fyra anspelningar på samma stycke i Matteusevangeliet 13: 
 

”En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde, föll somt vid vägen, 
och fåglarna kommo och åto upp det. Och somt föll på stengrund, där det 
icke hade mycket jord, och det kom strax upp, eftersom det icke hade djup 
jord; men när solen hade gått upp, förbrändes det, och eftersom det icke hade 
någon rot, torkade det bort. Och somt föll bland törnen, och törnena sköto 
upp och förkvävde det. Men somt föll i god jord, och det gav frukt, dels 
hundrafalt, dels sextiofalt, dels trettiofalt. Den som har öron, han höre.”39 

 
 
Hälleberget är översättarens val av begrepp och är en annan benämning för en grund gjord av 
sten eller berg. Denna uppsats ska inte undersöka översättarens val. Jag sätter således 
likhetstecken mellan ”stengrund” och ”hälleberget” eftersom betydelsen är densamma. Nästa 
anspelning är ”törne”. Ordet finns belagt på ett flertal bibelställen och syftar på en taggig 
buske.40 Denna markör är tydlig och har samma slags term. Den tredje anspelningen i 
hypertexten är ”grunda rötter”. Den fjärde och sista anspelningen är ”frön” vilket anspelar på 
bibelberättelsens man som går ut för att så, mest troligt frön. Meningen ”Inte alla av er 
kommer att klara det”41 kan även den bidra med en anspelning på samma bibelställe. Tant 
Lydias påstående betyder emellertid att några kommer att klara sig. Precis som hypotexten 
beskriver det: ”Men somt föll i god jord, och det blev frukt”.42 
 
Dessa markörer ter sig som allusioner eftersom texten har vissa ord som sticker ut och bildar 
en associationsbana.  Men tillsammans och eftersom allusionerna anspelar på samma 
bibelställe uppfyller de kraven för vad som kallas referat. Referat liknar citat, men är något 

                                                
37 Tant Lydia försöker vid varje givet tillfälle visa sin expertis om Bibeln som hon jämt och ständigt refererar till. 
Med titeln ”bibelvetare” vill jag inte på något sätt ge henne den akademiska titeln, jag använder den mer på ett 
humoristiskt sätt här, därav citationstecken. 
38 TB:38. 
39 Matt 13:3–9. 
40 Belagt i över 40 perikoper, bland annat i Matt 13:7. 
41 TB:38. 
42 Matt 13:8. 
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vagare. Ett referat kan till exempel innehålla bristfälliga bibelcitat, men det ska ändock kunna 
identifieras. 
 
Förhållningssättet är komprimerande. I fem korta meningar finns urplock och sammanfattning 
av sju verser i Matteusevangeliet. Hypertexten ter sig även utläggande. Tant Lydia uttolkar 
Jesusliknelsen på ett metaforiskt sätt; hon får det att handla om tjänarinnorna och de kan 
således relatera till hennes försök att undervisa dem. Bibelstället handlar om frälsning på 
samma sätt som Tant Lydia förmedlar republikens agenda: att bli gravid i Gilead är att nå 
frälsning. Hon upprepar Jesuliknelser och avslutar med ett öppet slut: ”Tänk på er själva som 
frön”.43 
 
Uttryckssättet är för det första poetiserande. Genom att använda referat ur en välkänd 
hypotexten beskriver hypertexten tjänarinnornas risk för undergång eller chans till lysande 
framgång. Hypertexten hade kunnat hålla sig till konkreta ordalag. Men med hypotextens 
metaforer, som i sin natur är poetiska, behåller hypertexten detta uttryckssätt. 
 
Men det poetiserande uttryckssättet är inte tillräckligt för att beskriva bibelreferensens 
stilistiska funktion; det finns något mer där. Jag vill ge Sjöbergs argumenterande uttryckssätt 
ett tillägg och kalla detta för profeterande. Den stilistiska funktionen används varken för att 
kritisera eller legitimera något, det som definierar det argumenterande sättet, men för att tala 
om för tjänarinnorna hur det ligger till och vad som kommer att hända.  
 
Det profeterande uttryckssättet går i harmoni med intertextualitetens förebådande effekt. 
Läsaren varnas, liksom tjänarinnorna, om att alla inte kommer att klara sig. Några av 
karaktärerna kommer att falla på hälleberget. 
 
2.5 Jeftamotivet 
Tidigare analysdelar har berört enkla markörer; citat, referat och allusioner. Denna analysdel 
zoomar ut från små detaljer till att betrakta romanen som en enda enhet, den bidrar på så vis 
med fler nyanser i analysen. 
 
Markörerna är namn eller titel och är tre till antalet: Gilead, Anförare och Offred. Romanen 
utspelar sig i republiken Gilead och huvudkaraktären tillika berättaren heter Offred. Det är ett 
namn baserat på Anföraren Freds namn men med det possessiva prefixet ”of”.  
 
Dessa sammansatta markörer länkas till motivet om gileaditen Jefta och hans dotter i 
Domarboken 11. Här följer en kort sammanfattning av bibelberättelsen: Jeftas far heter Gilead 
och hans mor är prostituerad.44 Moderns namn får läsaren aldrig veta, men texten anspelar på 
att det var i Gileads ”tidigare liv” oäktingen blev till, för senare går att läsa: ”Nu födde ock 
Gileads hustru honom söner”.45 Dessa söner ansåg inte Jefta vara värdig att ärva den 

                                                
43 TB:38. 
44 ”Sköka” enligt Dom 11:1. 
45 Dom 11:2. 
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gemensamma fadern, ty de förvisade honom till Tob. En tid senare uppstod krig mellan Israel 
och ammoniterna. Gileads äldste hämtar således tillbaka Jefta, de behövde honom i krig och 
som arvode lovade de att göra Jefta till anförare. För att Jefta skulle klara kriget bad han 
Herren om hjälp och lovade Herren att om beskydd skulle ges var Jefta redo att, som ett 
brännoffer, offra den första som skulle komma ut ur ytterdörren vid hans hemkomst. Tragiskt 
nog var det Jeftas dotter som kom ut för att välkomna honom efter avslutad och vunnen strid 
mot ammoniterna. Jefta visade på lojalitet, höll sitt löfte till Herren, och gjorde som han lovat. 
Dottern tillbringade två månader med sina väninnor och grät för att hon skulle dö som 
jungfru. Sedan uppfyllde Jefta sitt löfte till Herren och offrade dottern som ett brännoffer.46 
 
Motivet framträder genom följande händelser i hypertexten: Gång på gång får Offred höra att 
det är en ärofylld post att vara tjänarinna, ty de är en förutsättning för att republiken Gilead 
åter ska befolkas. Det syns bland annat i de unga Väktarnas honnörshälsning: ”De ska visa 
respekt, på grund av arten av vår tjänst”.47 Tanterna på Rakel och Lea-institutet är även de 
inte sena med att påminna tjänarinnorna om hur prestigefullt det är att tjäna under Gileads 
regim. Jag som läsare förstår att Offreds uppoffring är värdefull; ett grundläggande villkor för 
att republiken ska överleva.  
 
Anföraren Fred är en av de högst uppsatta i Gilead och antas vara en av dem som satte 
grunderna för den nya republiken. Detta förstås bland annat genom en replik från Offreds 
följeslagerska, Ofglen: ”Han är högt uppsatt […] en av höjdarna, och då menar jag de 
verkliga höjdarna”.48 Hos anföraren finns ingen plats för tvivel, han behöver vara fullständigt 
övertygad om att landets nya styre är den enda lösningen på tidigare problemområden. Han 
behöver förstå att regleringarna är ett nödvändigt element; att en del saker behöver offras för 
den goda sakens skull.  
 
För att ta reda på förhållningssätt behöver jag bryta ned markörerna. Jefta blir anförare i 
Gamla Testamentets Gilead och det länkas till Anföraren som har en hög position i romanens 
Gilead. Namnet Offred har, förutom ett possessivt prefix på ett personnamn, även en 
anspelning på substantivet ”offer” eller verbformen ”offrad”. Det skapar länkar till Jeftas 
dotter som indirekt offrades för landets skull och som dessutom förblir namnlös genom hela 
berättelsen, precis som Offred. Dessa karaktärslikheter och händelseförlopp bildar en 
sammansatt motivmarkör. 
 
Jag bör tillägga att ”Gilead” förekommer över hundra gånger i 1917 års bibelöversättning, 
både som geografisk plats och som personnamn.49 I BHS50 finns ”Gilead” som geografisk 
                                                
46 Läs mer om Jeftanarrativet och dess receptionshistoria i Mikael Sjöbergs (Larsson) Wrestling with Textual 
Violence: The Jephthah Narrative in Antiquity and Modernity, Sheffield, UK, 2006. Samt i David M. Gunns 
kulturorienterade studier om Jefta och hans dotter i Cultural criticism: viewing the sacrifice of Jephthah’s 
daughter i Yee, Gale A. (red.), Judges & Method: New Approaches in Biblical Studies, Minneapolis, MN, 1007, 
ss. 202–236. 
47 TB:41. 
48 TB:251. 
49 Bland annat i Gen 37:25 och Num 32:39–40 som geografisk plats. I Num 26:29, 27:1 som personnamn. I Dom 
11:1ff ömsom personnamn och geografisk plats. 
50 Biblia Hebraica Stuttgartensia.  
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plats belagd på 86 ställen, som personnamn 14 gånger.51 Trots att Jeftas far heter Gilead 
menar jag att anspelningen skapar en länk till den geografiska platsen. Delvis eftersom Gilead 
är namnet på republiken i hypertexten, men också för att Jefta kallas för gileadit i hypotexten.  
 
Domarbokens berättelse genomgår en extrem utläggning. Jefta som offrar sin dotter och blir 
anförare står som bakgrund till två av hypertextens genomsyrande motiv; Anförarens höga 
status samt Offreds uppoffring.  
 
Uttryckssättet är ena sidan argumenterande. Det argumenterande sättet kan antingen vara där 
för att kritisera eller legitimera något. I detta fall argumenterar Gileads regering för att 
använda Domarboken 11 som ett rättesnöre för att de namnlösa tjänarinnorna i hypertexten, 
liksom dottern i hypotexten, skall offras för republikens överlevnad. Å andra sidan är 
bibelreferensernas funktion att förklara många av romanens händelser. Uttryckssättet blir 
alltså åskådliggörande. Genom dess funktion förstår läsaren Offreds förhållande till både 
Gilead och Anförare samt Anförarens situation i Gilead.  
 
Domarboksberättelsen bidrar till att identifiera karaktärerna och förstärka hypertextens 
berättande. Länken som skapas mellan Offred och Jeftas dotter understödjer läsarens 
förståelse av tjänarinnornas betydelsefullhet i republiken. I både hypo- och hypertext är de 
namnlösa kvinnornas uppoffring en förutsättning för landet Gilead.  
  
2.6 Tant Lydia briljerar igen 
Offred minns tillbaka till hur allt var innan Gilead skapades, hur friheten och hennes liv som 
mamma såg ut. Dottern togs ifrån henne men någonstans i Gilead finns hon kvar. Innan 
reformen hade Offred en del saker med affektionsvärde förvarade i ett förråd. Bland dessa 
saker fanns en sparad hårlock från dottern, urvuxna barnkläder och porträttbilder. Gileads 
armé slet dottern ur Offreds armar och nu undrar hon vad som hände med alla sparade ting; 
brändes eller sparades de i lagerutrymmen? Offred och alla andra tjänarinnor har däremot lärt 
sig från Rakel och Lea-institutet att tänka på ett annorlunda sätt:  
 

Jag har lärt mig att klara mig utan en massa saker. Om man har en massa 
saker, sade Tant Lydia, så blir man alltför fäst vid denna materiella värld och 
så glömmer man bort de andliga värdena. Ni måste odla andens fattigdom. 
Saliga äro de saktmodiga. Hon fortsatte inte med att säga något om att 
besitta jorden.52 

 
Markörerna utgörs av citat och referat ur Matteusevangeliet 5: 

 
”Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.  Saliga 
äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.  Saliga äro de saktmodiga, ty de 
skola besitta jorden…”53 

                                                
51 Clines 2009:68. 
52 TB:88. 
53 Matt 5:3–4. 
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Före anspelningarna adderar hypertexten en möjlig tolkning, förhållningssättet är på grund av 
detta utläggande. Att odla andens fattigdom och att vara saktmodiga innebär för tjänarinnorna 
att lära sig leva minimalistiskt. Samtidigt ter sig förhållningsättet på ett förvrängande sätt 
eftersom referensens ”saliga äro de saktmodiga” inte följs av hypotextens ”ty de skola besitta 
jorden”. Även om korrekt ordalydelse inte är ett villkor för ett referat vänder hypertexten på 
hypotextens egentliga innebörd. Bibeltexten menar att de som är saktmodiga ska förfoga över 
jorden, denna ”belöning” har hypertexten så tydligt tagit bort. Formuleringen i samma mening 
bidrar även med en parodierande förändring i förhållande till hypotexten. En bibelkunnig 
läsare som möts av denna oväntade formulering överraskas av hur det välkända bibelcitatet 
har detroniserats. 
 
Uttryckssättet är argumenterande, poetiserande och humoristiskt. Tant Lydia, som följer 
regeringens fastställda lagar, argumenterar för tjänarinnornas torftiga omgivning. 
Bibelreferensen bidrar även till att försköna hypertexten. Genom inslag av dessa klassiska 
bibelord bidrar den till en stilistisk poetisering. Det humoristiska uttryckssättet blir uppenbarat 
i den sista meningen. Där får bibelreferensen ett nytt sammanhang. Det humoristiska uttrycket 
definieras inte utifrån dess underhållande sätt att fungera. Det rör sig snarare om skrattets 
frigörande förmåga. Skrattets kraft underlättar för läsaren att kunna vrida och vända på 
hypotexten, att ifrågasätta och fördriva textens skräckladdning. Humor demaskerar således 
hypotextens rustning och gör den familjär. Romanstyckets sista mening skämtar bort vad som 
skulle kunna vara hypotextens kärna; att de saktmodiga och saliga ärver jorden. 
 
Intertextualiteten bidrar med en förstärkande effekt i romanens handling. I läsarens tolkning 
förstärks tanken om tjänarinnornas prestigefulla, materiella försakelse. Idén om ett 
minimalistiskt leverne som skapar utrymme för det väsentliga befästs i läsningen.  
 
2.7 Förlåt era plågoandar 
Hustrurna kan vara farliga, tjänarinnorna bör se upp för dem. Tant Lydia råder dem att ha 
överseende med hustrurnas beteende:  

 
”Ni ska alltid försöka tänka er in i vad de måste känna. Självfallet kommer 
de att tycka illa om er. Det är bara naturligt. Försök hysa medlidande med 
dem. Tant Lydia ansåg att hon var mycket duktig på att hysa medlidande 
med andra människor. Försök tycka synd om dem. Förlåt dem, ty de veta 
icke vad de göra...”54 

 
Markören är ett citat och kommer från Lukasevangeliet 23:34. Jesus skall precis korsfästas 
jämte två ogärningsmän och han ber ”Fader, förlåt dem; ty de veta icke vad de göra.”55  
 

                                                
54 TB:69. 
55 Luk 23:34. 
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Förhållningssättet är utläggande. Romantexten refererar ytterligare, bortom bibeltexten, och 
sätter in den i ett nytt sammanhang. Bibeltexten blir begriplig för tjänarinnorna och de kan 
applicera den på sin livssituation.  
 
Uttryckssättet är dels argumenterande, dels poetiserande. Tant Lydia inleder rådet med att ge 
många skäl för tjänarinnornas överseende med hustrurnas beteende och avslutar argumenten 
med en tung bibelreferens, på så sätt legitimerar Tant Lydia hustrurnas hätskhet. Det 
poetiserande uttrycksättet anas i den sköna meningen som bidrar med en slags prakt till 
läsningen. Istället för att bara vara ett föredrag som Lydia håller, om hur tjänarinnorna ska 
agera och tänka i olika situationer, uttrycks det med en stämningsfull och välkänd bibeltext.  
 
Bibelreferensen lämnar efter sig en identifierande effekt. Tant Lydia framstår mild och 
barmhärtig. Hon anser sig själv vara empatisk och citerar Jesus medlidande replik ur 
Lukasevangeliet. I läsarens tolkning sker följande identifieringar: Hustrurna liknas vid 
ogärningsmännen, Lydia vid Jesus och eftersom Lydia ber tjänarinnorna att förbarma sig över 
hustrurna liknas tjänarinnorna vid Fadern, den som tar emot Jesus bön där han står inför 
korsfästelsen. 
 
2.8 Isebels Hus försmår Guds gåvor 
När det blir dags för någon av tjänarinnorna att föda barn bjuder hemmets hustru in hela 
grannskapets fruar och tjänarinnor för att bevittna födseln. Offred sitter i Födelsebilen på väg 
till Ofwarrens förlossning när läsaren får följa hennes tankar. Offred räds att barnet ska födas 
med missbildningar; knappnålshuvud, hål i hjärtat eller utan armar. Som en konsekvens av 
föroreningar föds endast tre av fyra barn friska. Offred tänker på hur hon och andra har 
orsakat denna förorenade kropp: 
 

En vagga för liv, gjord av ben; och inuti den faror, vanställda proteiner, 
dåliga kristaller skarpa som glas. Kvinnor tog mediciner, tabletter, män 
besprutade träd, kor åt gräs, allt detta berikade piss rann ut i floderna [...] 
Somliga gjorde det själva, lät sig bli igensnörda med catgut eller ärrade av 
kemiska preparat. Hur kunde de, sade Tant Lydia, åh, hur kunde de göra 
något sådant? Som Isebel är de! Försmår Guds gåvor!56 

 
Romantexten skapar en länk till berättelsen om Isebel i Första och Andra Kungaboken. Isebel,  
kung Ahabs hustru, har inte bra rykte i Kungaböckerna. Hon drar synd över Nordriket; låter 
både Guds profeter och en vingårdsägare avrättas, ger spridning åt Baal-dyrkan och uppeggar 
Ahab att handla orätt.  
 
Namnet och liknelsen kopplar samman Gilead-republikens företrädare med gudsfrånvända 
Isebel och bildar motivet om den syndfulla kvinnan. Förhållningssättet är utläggande. Här 
lägger hypertexten fram en tolkning, främst en liknelse om bibelkaraktären Isebel.  
 

                                                
56 TB:141. 
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Uttryckssättet är argumenterande. Tidigare analysdelar med argumenterande uttryckssätt har 
använt hypotexten som ett rättesnöre. Här använder Tant Lydia bibelreferensen som en del av 
ett argument, men inte för att legitimera något, utan för att påvisa ett varnande exempel. 
Bibelreferensen förklarar även uppförandet hos en karaktär i hypertexten och får således ett 
åskådliggörande uttryckssätt. 
 
Intertextualiteten ger en förstärkande effekt. Isebel är en laddad karaktär och den laddningen 
tas med i romantexten. Idén om att människorna på tiden före Gilead handlade oriktigt 
förstärks och läsaren förstår att de behandlade sina kroppar illa och orsakade lidande för 
andra. Länken till Isebel vidgar denna tanke om syndfullt beteende och det skapas en effekt 
om identifiering. Både hypo- och hypertexten visar en karaktär som drar synd över andra och 
fungerar som en dålig förebild. 
 
Isebel förkommer också i ett annat sammanhang, närmare slutet av romanen. Anföraren och 
Offred har under berättelsens gång kommit allt närmare varandra; i hemlighet spelat Alfapet 
och läst böcker på hans kontor. Många kvällar, efter en hemlig signal från chauffören Nick, 
smyger Offred in till honom. Sista kvällens besök bjuder på något annorlunda. Anföraren 
frågar om Offred är intresserad av lite mer spänning. Hon har inte mycket annat till val än att 
dansa efter hans pipa. Offred maskeras iklädd hustruns blå vinterkappa på väg till bilen och de 
åker iväg till en herrklubb. Där inne kryllar det av mer eller mindre avklädda kvinnor som 
serverar och dansar framför rika män sittandes i skinnsoffor. Allt detta är strängt förbjudet. 
Inne på herrklubbens toalett träffar Offred sin gamla vän från förr i tiden, Moira. Hon jobbar 
där nu och berättar om klubben:  
 

”Låter de er hållas?” säger jag.  
”Låter, de uppmuntrar det för helvete. Vet du vad de kallar stället, 
sinsemellan? Isebels Hus. Tanterna menar att alla här hur som helst är 
förtappade, de har gett upp hoppet om oss, så det spelar ingen roll vad för 
slags synd vi ägnar oss åt, och Anförarna skiter blankt i vad vi har för oss på 
vår lediga tid.” 57 

 
Även denna bibelreferens har ett utläggande förhållningssätt som drar berättelsen om Isebel 
till sin spets. I detta hus gäller Isebels lagar och där finns plats för allt förfall. Uttryckssättet är 
precis som förra referensen argumenterande på ett kritiserande sätt samt åskådliggörande. 
Men istället för att åskådliggöra ett karaktärsdrag innan Gileads reform, påvisar 
bibelreferensen snarare en struktur av ett särskilt leverne i nuvarande Gilead. Här blir 
effekterna också förstärkande och identifierande. 
 
2.9 Offred skickas iväg 
Romanen slutar tvetydligt. Under berättelsens gång har läsaren förstått att Ögonen är anställda 
av republiken Gilead som en arméstyrka. En del av Ögonen är spioner under täckmantel, en 
del är soldater. Offred har stundtals funderat om Nick, Anförarens chaufför och hjälpreda, är 

                                                
57 TB:297. 
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ett kamouflerat Öga. Om så skulle vara fallet ligger Offred illa till. De har nämligen skapat sig 
en intim relation, som för övrigt är strängt förbjudet, och Offred har tillförlitat sig på honom 
och berättat historier om sitt tidigare liv.  
 
Scenariot som följer ser ut på detta sätt: Offred har just kommit tillbaka till huset efter en 
sväng till matvarubutiken. På verandan står Serena, Anförarens hustru, och väntar på henne. I 
handen håller hon den blå vinterkappan som Offred lånade till Isebels Hus. Det är läppstift på 
den och Offred är således påkommen. Serena är mycket upprörd och säger: ”Bakom ryggen 
på mig […] Du kunde ha lämnat kvar något åt mig”.58 Offred går till sitt rum och kort därpå 
ser hon Ögonens svarta skåpbil rulla in på gården. Offred tror att Serena har kallat på dem.  
 
Blir en tjänarinna hämtad av Ögonen innebär det utvisning till Kolonierna. Kolonierna är ett 
förgiftat, torrt och plågsamt arbetsläger för Okvinnor. En tjänarinna kan förklaras som en 
Okvinna om hennes äggstockar slutar fungera, om hon beter sig illa mot Anföraren, hans 
hustru eller gör något som är förbjudet.59  
 
Nick kommer in genom rumsdörren och Offred misstänker honom som ett Öga under 
täckmantel. Bakom honom står två män som visar sig vara goda och del av upprorsgruppen 
”Majdag”.60 Nick säger att hon kan lita på dem. Offred följer med dem ut från rummet och 
nedför trappan till hallen. Där står Anföraren och hustrun. Offred tänker ”Utan tvivel har de 
grälat om mig; utan tvivel har hon ställt till ett helvete för honom”.61 Anföraren och hustrun 
ber att få se häktningsordern och männen förklarar omständigheterna som ”Förrådande av 
statshemligheter”.62 Anföraren blir rädd, tror att han sagt för mycket till Offred under deras 
förbjudna kontorskvällar. Hustrun säger till Offred: ”Du din slyna […] Efter allt vad han har 
gjort för dig”. Offred kliver ambivalent in i skåpbilen. Hon vet inte om detta är vägen till 
hennes död eller till en ny början i säkerhet. 
 
Markörerna består av allusioner som bildar en associationskedja till Hagar. Här går att 
diskutera huruvida allusionerna bildar länk till Genesis 16 eller 21. Båda kapitlen innehåller 
varsin scen i vilka tjänarinnan Hagar beger sig till öknen. För att fastställa till vilken av dem 
länken kopplas behöver jag komma närmare orsaken till avgången i både hypo- och 
hypertexten. Även om slutet gör att läsaren förstår att varken Anföraren eller hustrun bär 
ansvaret för detta, förekommer ändå en tolkningsprocess hos läsaren som skapar en länk till 
Hagars utvisningsögonblick.  
 

                                                
58 TB:337. 
59 Till exempel att ha en romantisk relation med Anföraren eller chauffören. 
60 ”Majdag” kan på ett subtilt sätt kommuniceras mellan tjänarinnorna. Vid ett tillfälle försöker Offred få reda på 
om en annan tjänarinna tillhör upprorsgruppen genom att lägga in begreppet ”majdag” i en mening. Hon pratar 
om månaden maj och låtsas leta ett minne om en särskild majdag. Den andra tjänarinnan reagerar inte på 
signalen och tillhör alltså inte upprorsgruppen. Offred förstår att tjänarinnan förmodligen är en ”äkta troende” 
och talar inte mer om ”majdag” med henne eftersom hon kan ange Offred till Ögonen för statsförräderi. Förutom 
att vara en dag i maj, anspelar begreppet även på nödropet ”Mayday”. 
61 TB:344. 
62 TB:345. 
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I Genesis 16 flyr Hagar hemmet någorlunda självmant. Hon blir i vart fall inte utvisad. Hagar 
flyr för att Sara beter sig illa mot henne, vilket i sig är en följd av att Sara blir upprörd efter 
det att Hagar gett avkomma åt Abraham. Av vilken anledning Sara blir upprörd skulle vara en 
textkritisk fråga att diskutera och hör egentligen inte hit.63 I Genesis 21 vill Sara att Hagar ska 
lämna hemmet. Sara såg att hennes son, Isak, och Hagars son, Ismael, lekte på något sätt. Hur 
de lekte hör också till en textkritisk diskussion och således inte hit.64 Jag kan hur som helst 
fastslå att Sara kände konkurrens. Hon ville inte att Ismael skulle ärva Abraham som Isak. Så 
hon uppmanar Abraham att utvisa Hagar tillsammans med Ismael. 
 
I hypertexten tror läsaren först att det är hustrun som orsakar utvisningen. Den tidigare 
scenens dispyt dem emellan finns kvar i läsarens minne. Offred såg Ögonens svarta skåpbil 
och både hon och läsaren förstår att det innebär en utvisning. Sett ur detta ljus framstår Serena 
som den konkurrensrädda Sara i Genesis 21. Att Serena inte vill dela med sig av Anföraren 
skapar en länk till Sara som inte vill dela med sig av Abrahams arv. 
 
När läsaren senare förstår att varken hustrun eller Anföraren bär ansvar för Offreds förvisande 
uppstår en länk till Genesis 16. Hagar har ett val att stanna kvar och fortsätta lida under Sara. 
Men för Hagar är den ovissa öknen ett bättre alternativ. När Offred får reda på att personerna 
inte är Ögon, snarare personer utan makt i republiken, har hon likaledes ett val att stanna kvar 
under Serenas förtryck. Offred väljer, precis som Hagar, den ovissa framtidens möjligheter 
framför slaveriet.  
 
Eftersom läsarens tolkningsprocess inte går att avfärda kan jag konstatera att Offreds avfärd 
har intertextuella kopplingar till både Genesis 16 och 21 som bildar ett motiv om Hagar. Å 
ena sidan blir förhållningssättet således blandande, på det sätt att de vill uttrycka samma sak. 
Men det blandande förhållningssättet förutsätter att kapitel 16 och 21 är två separata 
berättelser. Å andra sidan hävdar en del att kapitel 16 och 21 rör sig om en och samma 
berättelse.65 I det ljuset anser jag förhållningsättet som utläggande. Hypertexten förändrar 

                                                
63 Men bara för att kortfattat nämna lite om det: Hagar tillhör Sara. Enligt Claus Westermanns översättning har 
det hebreiska ordet för tjänarinna inte riktigt samma betydelse som ”slav”, ordet innebär att hon ägs av en 
kvinna. Westermann menar att när Hagar förstår att hon är gravid börjar hon se ner på sin husmor eftersom 
statusen höjs hos en kvinna som blir gravid. Sedan söker sig Sara till Abraham; det är fadern i huset som har 
legal makt. Abraham ger henne fria händer och enligt Lina Sjöbergs översättning gav hon Hagar stryk. Läs mer i 
Claus Westermanns Genesis s. 124–125 och Lina Sjöbergs Ofromma bibeltolkningar s. 50. 
64 Texten avslöjar bara att Sara såg att barnen lekte, inte vad Sara tänkte om det. Sjöberg förstår att det inte är en 
vanlig, ömsesidig lek det rör sig om med tanke på Saras plötsliga och starka reaktion i direkt anslutning. Ismael 
retar, skämtar eller roar sig med Isak som senare följs av Saras uppmaning ”Driv ut den här tjänarinnan och 
hennes son!” Mer om detta finns att läsa i Westermanns Genesis s. 154 och Sjöbergs Ofromma bibeltolkningar s. 
57 samt Genesis och Jernet s. 213–214. 
65 Åsikterna är delade. Enligt traditionshistoriska metoder tillskrivs Gen 16 J-källan medan merparten av Gen 21 
anses vara av E-källan, i så fall rör det sig om två versioner, men samma berättelse. De menar att legenden om 
Abraham har många sidor och som ett resultat av det har två liknande versioner uppkommit. Andra anser att 
versionerna har för stora skillnader för att vara samma berättelse. I del III av Lina Sjöbergs Genesis och Jernet, 
är tolkningen läsarorienterad och förutsätter därför att det rör sig om samma berättelse eftersom läsaren uppfattar 
det så. Däremot ger förståelsen av Ismaels höga ålder i Gen 21 en svårighet om Gen 16–21 läses som en 
berättelse i kronologisk ordning. Läs mer i Genesis och Jernet s. 197–221 samt Sjöbergs Ofromma 
bibeltolkningar s. 60–62. Enligt Claus Westermann är Gen 21:8–21 om Hagars utvisningsscen, en 
parallellberättelse till Gen 16. Han menar att den delen går parallellt i narrativet med J-källans narrativ i Gen 16, 
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bibeltexten genom att införa tolkningar. En av dessa tolkningar är exempelvis Offreds tanke: 
”Utan tvivel har de grälat om mig; utan tvivel har hon ställt till ett helvete för honom”.66 
Innan Hagar skickas iväg i Genesis 21 manar Sara för att Abraham ska förvisa henne, i vad 
som kan anses vara ett gräl. Hypertextens utläggande förhållningssätt gör således att 
tjänarinnornas betraktande blir tillgängligt för läsaren. 
 
Bibelreferensens form ger ett gestaltande uttrycksätt i romantexten och bidrar med en 
förstärkande och identifierande effekt. Läsaren får en förståelse för Offreds sköra situation 
och ovissa framtid genom länkarna till Genesis 16 och 21. Berättelserna om Hagar och 
scenerna om hennes ökenvistelser skapar en läsarförväntan och understödjer en förebådande 
effekt. Men i detta fall uppfylls aldrig förväntan, utan lämnas vid romanens slutliga ord: ”Och 
så stiger jag upp, in i mörkret därinne; eller också ljuset”.67 
 
2.10 Slutsats 
Systemet med markör, sätt och effekt har gjort det synligt var i hypertexten intertextualitet 
sker. På ett strukturerat tillvägagångssätt belyser det på vilket sätt intertextualiteten uttrycks 
och hur romanens förhållande till den är, samt hur den påverkar läsarens tolkningsprocess.   
 
Var sker intertextualiteten?  
De mest förekommande markörerna har visat sig vara namn som med stöd av andra markörer 
bildat motiv, och citat. I analysen har dessa tre markörer förekommit fyra gånger vardera. 
Analysen har konstaterat två allusioner och lika många referat. För att svara på frågan om var 
intertextualitet sker är referensernas motpoler mest frekventa; de uppenbara citaten och de 
väldigt vaga namnen som behöver stöd av annat för att bilda motiv. 
 
Hur sker intertextualiteten?  
I slutsatsen, precis som i analysen, sönderdelar jag den andra frågeställningen för tydlighetens 
skull i delarna förhållningssätt och uttryckssätt. Intertextualiteten sker vanligast på ett 
utläggande sätt. Sju av nio analyserade romanstycken har bibelreferenser som innehåller en 
tolkning av bibeltexten. De minst vanliga förändringarna hypertexten gör i förhållande till 
hypotexten är förvrängande och parodierande.  
 
Intertextualiteten uttrycks många gånger på ett argumenterande eller åskådliggörande sätt. 
Oftast används bibelreferensernas argumenterande uttryckssätt av Tant Lydia eller Gileads 
regering för att legitimera något i hypertexten, eller för att kritisera en karaktär. Det 
åskådliggörande uttryckssättet får i många fall stå som förklaring till en karaktär eller 
företeelse. Mest sällan uttrycks bibelreferensen på ett humoristiskt sätt.  
 

                                                
men att E-källan tydligt använder ”Elohim” där J-källan använder ”JHWH” i Gen 16. Läs mer i Claus 
Westermanns Genesis s. 123–127 och 153–156. 
66 TB:344. 
67 TB:345. 



 26 

För att sammanfatta andra frågeställningen konstaterar jag å ena sidan att referenserna i de 
flesta fall genomgår en interpretation som i regel broderar ut bibelberättelsen. Å andra sidan 
att bibelreferenserna för det mesta uttrycks för att bygga upp ett argument. 
 
Vilken effekt får intertextualiteten för läsningen?  
I sju fall av nio förmedlar intertextualiteten en identifierande effekt, vilket är den vanligaste 
påföljden. I fem av de fallen identifierades Offred med olika bibelkaraktärer; med Bilha två 
gånger, med Hagar lika många gånger och med Jeftas namnlösa dotter en gång. I det sjätte 
fallet identifierades Isebels Hus tjänarinnor med drottning Isebel i Kungaböckerna. I det 
sjunde fallet liknades Offred tillsammans med de andra tjänarinnorna vid Fadern, Tant Lydia 
vid Jesus och hustrurna vid ogärningsmännen jämte Jesus i Lukasevangeliets skildring av 
korsfästelsen. Den näst vanligaste effekten är förstärkning. Bibelreferenserna infogar Bibelns 
naturliga laddning till hypertexten för att intensifiera skildringen. Den minst förekommande 
effekten bland de analyserade romanstyckena får en kontrasterande efterföljd.  
 
Slutligen kan jag konstatera att romanen främst använder citat och motiv ur Bibeln på ett 
interpreterande sätt för att ge skäl för olika skeenden samt att intertextualiteten i nästan alla 
fall förstärker läsarupplevelsen och bidrar med en identifiering mellan hypo- och hypertextens 
karaktärer. De allra flesta bibelreferenserna länkas till Genesis i Gamla 
Testamentet/Hebreiska Bibeln. Två delar av min analys har intertextualitet till Rakel och 
Bilha-berättelsen i Genesis 30 och lika många anspelar på berättelserna om Hagar i Genesis 
16 och 21. Bibelreferenser från synoptikerna i Nya Testamentet förkommer tre gånger i 
analysen varav Matteusevangeliet tvåfaldigt och Lukasevangeliet en gång. De övriga två 
anspelande hypotexterna hänvisar till Domarboken 11 och Första och Andra Kungaboken i 
Gamla Testamentet/Hebreiska Bibeln. I båda dessa bildar anspelningarna motiv. 
 
Observera att analysens slutsats baseras på en professionell läsning och att jag därför inte kan 
svara på frågan huruvida intertextualiteten förändrar en praktisk läsning. En annan läsare, med 
annan kunskap om Bibeln, upplever förmodligen effekten av romanens infogade 
bibelreferenser på ett annorlunda sätt. Förhoppningsvis har systemet således bidragit med en 
transparens för den personliga konstruktiva läsningen. 

 

3 AVSLUTNING 
3.1 Sammanfattning 
I denna uppsats har jag undersökt biblisk intertextualitet i Margaret Atwoods roman 
Tjänarinnans Berättelse inom den tvärvetenskapliga disciplinen kulturorienterad 
bibelvetenskap. I inledningen presenterade jag bland annat intertextualiteten som ett fenomen. 
Det finns en dialogicitet mellan texterna i sig, men det är hos läsaren som det magiska sker. 
Texter i olika tider kan kommunicera till hur hög grad som helst, men utan läsare uppstår 
ingen intertextualitet. I orienteringen författare-text-läsare rör sig alltså teorin och metoden 
om intertextualitet som en pendel mellan text och läsare, fram och tillbaka. 
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Att det fanns referenser från Bibeln i romanen var från början uppenbart. Jag ville undersöka 
på vilka sätt dessa framfördes och vilken effekt de gav. Lina Sjöbergs utarbetade system om 
markör, sätt och effekt visade sig vara en passande modell för att svara på dessa funderingar. I 
Sjöbergs avhandling Genesis och Jernet framför hon att systemet är konstruerat efter läsning 
av Sara Lidmans Jernbaneepos, men att det även går att tillämpa på annan modern 
skönlitteratur, eventuellt med en del modifikationer för att passa även andra verk. Sjöbergs 
sammanställning av olika markörer, sätt och effekter visade sig vara väl tillämpbara. Men 
som hon erinrade om behövdes små justeringar för att passa TB. Förutom de existerande 
varianterna tillförde denna analys ytterligare en gren vad gäller uttryckssätt. Från Sjöbergs 
argumenterande uttryckssätt uppstod det profeterande uttryckssättet som inte uppfyller de 
argumenterande kraven om att vara legitimerande eller kritiserande. Trots detta används 
bibelreferensen på ett argumenterande sätt, men den uttrycks som en profetia och förmedlar 
en framtidssyn och varning. Precis som Sjöberg redogör om systemet kan de olika nivåernas 
aspekter förenas. I många av mina intertextuella analysdelar framkom att flera 
förhållningssätt, uttryckssätt och effekter fungerar kompletterande.  
 
I inledningen framförde jag att både Genesis 16 och 30 förekommer i romanen; berättelsen 
om Hagar samt berättelsen om Bilha. Jag var övertygad om att båda berättelserna skulle 
påträffas i hypertexten efter att ha sett teveserien, men det visade sig att endast Genesis 30 
stod som citat i romanen. Jag kan inte vara säker på anledningen bakom min tvärsäkerhet men 
förmodligen förstod jag kopplingen till tjänarinnan som en länk till den allra första bibliska 
tjänarinneberättelsen i kronologisk ordning. Jag har blivit väl förtrogen med Genesis 16 under 
mina bibelvetenskapliga studier, även det kan vara upphovet till min ursprungliga 
föreställning. 
 
Min inläsning av romanen krävde en vakenhet för bibliska referenser och med min 
bibelvetenskapliga bakgrund förutsätter analysen att det är den konstruktiva, professionella 
läsaren som upptäcker länkar till hypotexten. Eftersom villkoret för intertextualitet är läsarens 
roll, men med texten som bakgrund, kan inte denna analys bli allmängiltig. Den praktiska 
skönlitterära läsaren skulle eventuellt inte skapa samma intertextuella länkar. För 
transparensens skull presenterar jag nedan hur urvalets och processens händelseförlopp har 
sett ut, som även får avsluta sammanfattningen: 
 
Romanen innehåller betydligt fler bibliska referenser än vad analysdelen omfattar. 
Avgränsningen som gjordes genom att belysa olika slags markörer har bidragit till en 
mångfasetterad undersökning och genom avgränsningen kunde flera delar av Sjöbergs system 
nyttjas. Analysdelarna 2.1 och 2.2 innehöll delvis samma bibelreferens, men med tanke på 
placering i romanen valde jag ändå att ta med den nära på identiska markören en ytterligare 
gång. 2.1 innehöll endast ett citat medan 2.2 innehöll både citat och namn. Förutom att 
markörerna i del 2.2 förhöll sig till referensen på ett märkbart annorlunda sätt blev det 
intressant nog ingen nämnvärd skillnad gällande uttrycksätt eller effekt.  
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De namn- och allusionsbyggda motiven i analysdelarna 2.3, 2.5, 2.8 och 2.9 krävde ytterligare 
motivering från min sida. Bland dem har 2.5 och 2.9 tydligt understödjande skäl som håller 
för motivkraven; båda delarnas allusioner och namn återkommer utspritt och flera gånger i 
romanen. Däremot har analysdel 2.3 inte samma utbredning, utan är koncentrerat till ett enda 
stycke i hypertexten. Analysdel 2.3 kan därför förefalla vara analysens svaga länk. Trots detta 
anser jag att argumenten är acceptabla. I analysen vilar jag på den professionella läsningen 
och fragmentariska intertextualiteten. Förutom det framkommer det i inledningskapitlet att jag 
bland annat avser att undersöka Hagarberättelsens förekomst i romanen. Jag gick således in 
med en förväntan i materialläsningen och uppmärksammade hypertexten i analysdel 2.3 som 
en vag, men intressant, bibelreferens. Analysdel 2.8 har också ett svagt motiv och innehåller 
endast namnet Isebel, två gånger. Men i detta fall råder det ingen som helst tvekan om att 
hypertexten vill referera till bibelkaraktären Isebel från Första och Andra Kungaböckerna 
eftersom den drar en liknelse till en Isebel. Ingen Isebel har tidigare förekommit som karaktär 
i hypertexten och därför är det uppenbart att Tanterna använder det namnet för att anspela på 
bibelkaraktären, de kan bevisligen sin bibel. 
 
Trots att denna uppsats är skriven inom den gammaltestamentliga exegetiken har tre 
analysdelar belyst förekomsten av två nytestamentliga böcker; Matteus- och Lukasevangeliet. 
I alla dessa analysdelar figurerade referenserna som citat eller referat och bidrog till ett 
balanserat resultat. Referensen till Matt 13 uttrycktes på det nyfunna profeterande sättet och 
gav således uttrycksnivån en ny aspekt som kan gynna vidare intertextuella studier. 
 
3.2 Reflektion och utblick 
Jag fann att den fragmentariska intertextualiteten i analysdel 2.5 och 2.9 var mest intressant 
att undersöka. Dessa allusionsbyggda motiv betraktades ur ett fågelperspektiv och med 
romanens handling som helhet i fokus. Länkarna i 2.5 till Jeftas namnlösa dotter som offrades 
för Gileads skull i Domarboken 11 var få till en början men blev fler ju närmare jag 
undersökte berättelsen om Jefta. Att den analysdelen påvisade så pass många allusioner var 
jag inte beredd på. Det bär jag med mig om jag fortsätter studera intertextuella förhållanden 
mellan skönlitteratur och Bibeln; att som läsare lita på sin intuition. 
 
Det finns främst tre områden som jag är nyfiken på att undersöka vidare. För det första önskar 
jag en skiftning mot ett författarorienterat perspektiv. Denna uppsats frånser Atwoods 
intention och jag kan endast spekulera om bibelreferenserna var avsiktliga eller ej. Kanske 
beror hennes idoga refererande på en protest mot teokratiska styren eller kanske har hennes 
litterära identitet formats utifrån bibelstudium som barn. Hur som helst går det att konstatera 
att Atwood är bekant med en mängd av både välkända och en del mindre använda 
bibelberättelser. Detta skulle vara en möjlighet att studera i ett större uppsatsarbete om 
receptionshistoria. 
 
En annan intressant fördjupning skulle vara att undersöka hur de teologiska tankarna används 
i TB. Jag tänker på den så kallade deuteronomistiska teologin; den onda cirkeln om 
människorna som är frånvända från Gud, hur Gud straffar dem, hur folket sedan rättar sig i 
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ledet för att bli belönade, men så småningom vänder sig från Gud igen. Jag ser en eventuell 
studiemöjlighet om att Gileads ideologiska tankar går i linje med dessa deuteronomistiska 
tankar. Filipczaks artikel om biblisk intertextualitet i romanen har en antydan om dessa tankar 
och kan då fungera som en grund till fördjupningen.68 Jag tänker mig att ett sådant studium 
skulle ta delar ur den intertextuella teorin, men fokusera på att hitta textens, narrativets eller 
författarens teologiska tankar. 
 
Till sist skulle en textkritisk analys ge användning för mina språkkunskaper i klassisk 
bibelhebreiska. Jag har ingen utpräglad bild av hur ett kombinerat intertextuellt och 
textkritiskt studium skulle se ut i realiteten men jag tror inte att jag behöver välja antingen det 
ena eller det andra. Jag menar att en intertextuell studie om TB har möjlighet att ta en 
textkritisk avstickare någonstans i ledet. Till exempel skulle analysavsnittet om Offreds och 
Hagars avresa få ett annat ljus över sig om man tar hänsyn till grundtextens komplikationer. 
Då ställer jag frågor om vad eller vem som föranleder Saras vrede i Genesis 16 eller vad som 
händer mellan Isak och Ismael i Genesis 21 som orsakar så starka känslor hos Sara. Det 
perspektivet skulle berika analysen av bibelreferenser i TB, men denna begränsade C-uppsats 
har inte möjlighet att inkludera så pass olika metoder.  
 
Tjänarinnans berättelse kan för läsaren fungera som en utfyllnad i Genesisberättelserna om 
Hagar, Bilha och alla tjänarinnor under Bibelns patriarker. Tjänarinnornas berättelser i Bibeln 
utspelar sig under en lång tid men innehåller många glapp och romanen kan, med fantasi, 
fungera som deras historia med deras tankar och upplevelser, utspelad i förstaperson. Förutom 
att vara ett fyllnadsmaterial tror jag att romanens intertextuella bibelreferenser kan berika den 
skönlitterära läsningen med en mångfald av dimensioner. Romantexten tar gärna med sig 
läsaren till ett oändligt djup av associationer och gör läsarupplevelsen till både något 
angenämt och trollbindande.  
 
Den 10 september 2019 förväntas uppföljaren till Tjänarinnans berättelse släppas på 
bokmarknaden. Den kommer att heta Gileads döttrar, eller på engelska: The Testaments. 
Båda titlarna anspelar på mer biblisk intertextualitet och jag kan knappt bärga mig att få dyka 
ned i alla tänkbara effekter.  
 
 
  

                                                
68 Se 1.2.5 Tidigare forskning. 
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Förkortningar 
 
Dom – Domarboken 
Gen – Genesis (Första Moseboken) 
Luk – Lukasevangeliet 
Matt – Matteusevangeliet 
Num – Numeri (Fjärde Moseboken) 
TB – Tjänarinnans berättelse 
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