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Abstract 

” Ruth an exploited immigrant, or a feministic icon” is an analysis of feminist and 

postcolonial studies of the Book of Ruth. In reading studies of the Book of Ruth 

that held a critical approach to power, there seemed to be considerable differences 

how they interpreted the books message. The purpose of the study is to explain 

how the different analytical approaches of the Book of Ruth have resulted in such 

different understandings of the book. Therefore, a comparative analysis was 

applied where the material was discussed through the lens of intersectionality. The 

material consists of four power critical studies of Ruth that all are widespread in 

the exegetical field. The theoretical basis that was utilized was a feminist theory 

of intersectionality and the different definitions of power from Weber and 

Foucault. The study finds that the feminist and the postcolonial studies had 

different views of how power is applied. The postcolonial studies put more 

emphasis on the material aspects of power than the feminist approaches. The 

intersectional lens revealed that the postcolonial studies used categories that were 

more complex in their structure. These categories took both things like gender and 

ethnicity in to account and trough combination of the two made categories that 

were more precise to reality. Lastly all the studies that held a critical approach to 

power seemed to try to tell alternative stories that is relatable in present society 

and because of these three differences we can see how Ruth can be a feminist icon 

at the same time as an exploited immigrant.  
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Kapitel 1 Inledning  

Berättelsen om Rut är en bok som har en viktig plats i Ketuvim. Ruts bok har 

flitigt lästs av troende inom judendomen och kristendomen, exempelvis läses Ruts 

bok varje år under den judiska skördefesten shavuot. Vi kan även se hur Ruts bok 

har använts utanför kyrkor och synagogor och fungerat som ett populärt motiv 

inom kulturen. När Rembrandt målar sitt parporträtt tros han ha porträtterat sig 

själv som Boaz och hans fru som Rut. Då Rut har påverkat religion så väl som 

kultur har forskare med hjälp av olika perspektiv försökt att förklara texten och 

hur den hänger samman med dagens samhälle. Det är just forskarnas 

ingångsperspektiv, som denna uppsats menar undersöka i relation till Rut. 

Bibliska texter har under olika tidsperioder tolkats på vitt skilda sätt, det är 

även fallet med Ruts bok. Under 1900-talets gång började Bibelns texter att tolkas 

från ett maktkritiskt perspektiv, feministiska tolkningar undersökte Rut utifrån 

kön medan postkoloniala tolkningar satt Ruts immigrantstatus i strålkastarljuset.  

Eftersom Ruts bok är en del av judisk och kristen kanon är den viktig att 

granska då dessa textsamlingar fungerar normativt i många samhällen. Då Rut ger 

avtryck i samhället är det av vikt att granska och kritisera texten från 

vetenskapliga utgångspunkter, vilket innebär att det även finns ett vetenskapligt 

intresse för att granska tidigare forskning av bibeltexter. 

Inför undersökningen gjordes en kortare sökning av tidigare maktkritiska 

studier av Rut där det blev uppenbart att det fanns olika sätt att se på Ruts bok, 

vilket gav upphov till intresset att noggrannare undersöka hur olika teorier ger 

skilda bilder av vem karaktären Rut är, samt vad boken i sig har för funktion. Den 

inledande sökningen av material visade att karaktären Rut både presenterades som 

en kvinna som styrde sitt öde medan hos andra sågs hon som inte mer än en 

produkt av sin situation.  

Rut är alltså en karaktär som kan ses utifrån många olika perspektiv, men kan 

dessa olika syner på Ruts bok förstås i relation till varandra? Hur kan Rut både 

vara en feministisk ikon som styr sitt öde och en exploaterad flykting på samma 

gång? Frågan väcker intresset för frågeställningen i denna undersökning då två 
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liknande perspektiv leder fram till vitt skilda slutsatser kring Ruts situation. Det 

går även att ifrågasätta hur produktivt det är att placera in Rut i fasta ensidiga 

kategorier. Det går alltså att se ett intresse att applicera ett intersektionellt 

perspektiv på forskningsfältet. Detta på grund av att Rut som karaktär är komplex 

till den grad att det kan ifrågasättas hur tillämpligt det är att placera in henne i en 

ensidig identitet. Vikten av att visa på komplexiteten hos bibliska karaktärer är att 

dessa texter läses och påverkar samhällets bilder av identiteter. Jag menar därför 

att det är av vikt att visa komplexiteten och töjbarheten av dessa kategorier för att 

samhället inte ska se stigmatiseringen av grupper som immigranter och kvinnor 

som en del av deras identitet, utan i stället se dessa grupper som utsatta för 

institutionaliserad ojämlikhet. 

1.1. Syfte och mål 

Syftet med denna undersökning är att granska maktkritiska läsningar av Ruts 

bok, samt undersöka hur dessa läsningar kategoriserar berättelsens karaktärer och 

hur dessa kategorier förhåller sig till ett intersektionellt perspektiv. Genom detta 

hoppas jag ge en klarare bild av hur maktkritiska forskare arbetat med Ruts bok. 

Undersökningen ska alltså visa hur det kommer sig att maktkritiska forskare 

kommit fram till drastiskt skilda bilder av Rut som berättelse. 

 

1.2. Frågeställning 

I linje med syftet lyder huvudfrågeställningen: 

- Hur kommer det sig att feministiska och postkoloniala tolkningar av Ruts 

bok ofta kommer fram till vitt skilda resultat när båda försöker att 

demaskera makten? 

För att kunna besvara denna fråga krävs det dock ett antal underfrågor för att 

operationalisera huvudfrågan. Dessa är: 

- Hur värderar de olika studierna berättelsens karaktärer? 

- Hur beskrivs makt och vad identifieras som maktsituationer i de olika 

studierna? 

- Vilken betydelse fyller namn och platser i studierna? 
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- Hur definierar de olika studierna berättelsens konflikt och budskap? 

- I vilken grad tillämpar studierna ett intersektionellt perspektiv?  

Underfrågorna kommer att användas för att förtydliga hur man i olika studier 

har fokuserat på olika bitar av berättelsen för att komma fram till sina olika 

resultat. Detta leder till att det går att urskilja vilka aspekter som ger de skilda 

bilderna av Rut som karaktär. Till sist kommer frågan om studiernas användning 

av ett intersektionellt perspektiv. Här kommer det undersökas ifall studierna 

problematiserar kategorianvändningen av karaktärerna. Detta till skillnad från om 

studierna har använt en mer homogen syn på karaktärerna och deras agens. 

1.3. Avgränsning  

Då syftet med uppsatsen är att granska maktkritiska läsningar av Rut kommer 

materialet avgränsas till feministiska och postkoloniala studier. Att det är just 

feministiska och postkoloniala läsningar som kommer att ligga till grund för 

materialet beror på att berättelsen om Rut tydligt diskuterar relevanta teman inom 

dessa teorier. Utöver detta finns det även en stor mängd studier utsprida över ett 

flertal decennier inom dessa perspektiv, vilket ökar relevansen att granska de 

forskningsfälten. Undersökningen kommer ej intressera sig för maktkritiska 

resonemang om textens historicitet eller författarskap utan kommer i stället hålla 

fast vid det narratologiska och textnära analysmetoderna. Materialet i 

undersökningen kommer att bestå av fyra tidigare studier för att det ska kunna ge 

en bild av forskningsfältet samtidigt som det är hanterbart inom omfånget av en 

kandidatuppsats. Eftersom fokus hos de maktkritiska perspektiven har förändrats 

över tid kommer även publikationsåren hos studierna att vara spridda över tid.  

Utöver det ska alla studierna i materialet fått spridning inom forskningsfältet så de 

finns refererade till i forskningsgenomgångar och senare studier. Valet av material 

har alltså gjorts utifrån att studierna ska vara spridda över tid, fördelade mellan 

feministisk och postkolonial teori samt varit tongivande inom forskningen kring 

Ruts bok.  

1.4. Forskningsgenomgång 

Ett sammanfattande av forskningsläget kring maktkritiska studier av Ruts bok 

finns att läsa hos Y. Shemesh i hennes artikel ”The Stories of Women in a Man’s 
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World: the Books of Ruth, Esther and Judith”. I denna artikel presenterar 

Shemesh hur feministiska forskare under 1970-talet började söka efter berättelser 

ur Bibeln som visade ett feministiskt narrativ samt kvinnliga förebilder. De 

feministiska tolkningarna ska dock ha förändrats under de senaste 40 åren till att 

bli mer komplexa. Shemesh menar att detta har förändrat fokus från att ligga på 

framträdande kvinnor till att i stället fokusera på kvinnornas handlingar utifrån 

perspektivet att de lever i ett patriarkalt samhälle (Shemesh 2013, s. 248–249). 

Ett exempel på en studie från den andra vågen av feminism är P. Tribles studie, 

där hon poängterar Rut som en hjältinna som formar sin plats i det patriarkala 

samhälle som omger henne. Tribles tolkning kom att bli tongivande i senare 

feministiska studier, där fokus ligger på att undersöka vad kvinnliga karaktärer 

gör när de sätts i berättelsens centrum. Denna forskningspraktik utvecklades 

senare till att i stället fokusera på Rut och Noomis relation samt om Rut kan vara 

av kvinnligt författarskap (Shemesh 2013, s. 249). 

 Shemesh beskriver även en relevant studie av Cheryl Exum som i större 

utsträckning bygger på tankarna från feminismens tredje våg. Exum menar att 

Ruts bok för fram feministiska budskap, men samtidigt avslutas ändå berättelsen 

med att återgå till ett androcentriskt perspektiv i och med kung David stamtavla 

(Shemesh 2013, s. 252–253). Avslutningsvis diskuterar Shemesh hur berättelsen 

om Rut använts för att relatera till reella assimilations- och emigrantsituationer i 

modern tid. Exempel på studier med denna inriktning är G.A Yee med den 

asiatiskt amerikanska identiteten, L. Donaldson utifrån perspektivet av den 

amerikanska ursprungsbefolkningen och Musa. W. Dube utifrån ett botswanskt 

perspektiv. Alla dessa studier kritiserar Ruts bok utifrån perspektivet att Rut ger 

upp sin ursprungskultur, men ändå aldrig accepteras som en del av det israelitiska 

folket (Shemesh 2013, s. 255–257). Shemesh forskningsöversikt är viktig för 

denna studie då den visar hur maktkritiska tolkningar har förändrats över tid. 

Detta stödjer denna studies ambition att undersöka analyser av Ruts bok från olika 

perioder.  

En annan översiktsartikel som ger överblick av fältet är av G. de Villiers som 

presenterar fördelarna med olika angreppsmetoder av Ruts bok. Där diskuterar 

hon dessa angreppsmetoder både utifrån ett feministiskt och postkolonialt 

perspektiv. (de Villiers 2019, s.1).  
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de Villiers beskriver även hur de feministiska forskarna försöker att förändra 

hur samhället ser på Bibeln, vilket syns i deras syftesformuleringar. De 

feministiska forskarna arbetar alltså för att Bibeln inte ska användas för att 

förtrycka och exploatera kvinnor. På samma sätt syftar de postkoloniala studierna 

på hur Bibeln används för att legitimera exploatering. Däremot ligger fokus i 

postkoloniala studier i stället på kolonisation och tvångskonvertering av 

territorier. De Villiers kommer fram till att dessa bakomliggande teorier fungerar 

som en påminnelse om att personen som uttolkar texten alltid påverkas av sin 

kontext. Detta syns både genom vilka frågor som forskaren ställer och hur 

metoden utförs, vilket i sin tur leder till att det inte är möjligt att uttolka texten på 

ett opartiskt vis (de Villiers 2019, s. 3–4). de Villiers är viktig att ta upp i denna 

forskningsgenomgång då hon till att börja ger en överblick över de metoder och 

perspektiv som andra forskare använt på Ruts bok. För det andra så informerar de 

Villiers artikel om att målet hos maktkritiska läsningar är att med sina texter även 

verka aktivistiskt och väcka frågor i samhället och inte endast förändra förståelsen 

av bibeltexten. Denna aspekt är viktig att ha i åtanke när denna undersökning 

försöker att förstå hur resultaten skiljer starkt mellan olika undersökningar. De 

Villiers antyder att forskarna inom ämnet har som mål att påverka ett större 

område än förståelsen av Ruts bok. 

En ytterligare studie som undersökt ett flertal tolkningar av Ruts bok är M. 

Ekströms avhandling ”Allvarsam parodi och möjligheternas melankoli”. I denna 

avhandling undersöker Ekström Ruts bok utifrån ett queerperspektiv. 

Avhandlingen undersöker både texten själv samt sex textstudier av Rut (Ekström 

2011, s. 21–22). Denna del av Ekströms avhandling liknar alltså denna 

undersökning men skiljer sig i att den granskar hur tidigare feministiska studier 

har förhållit sig till ett queerperspektiv i stället för att lägga fokus på hur 

feministiska och postkoloniala perspektiv skiljer sig åt. Ekström kommer genom 

sin granskning av tidigare studier fram till att alla dessa håller sig inom en binär 

syn på kön, där heteronormativa aspekter av kön och könsroller tas som 

självklarheter. Ekström menar att i och med att dessa studier inte ifrågasätter eller 

diskuterar konstruktionen av könsbereppen, leder det till att de könsnormer som 

finns befästa i samhället styr studierna. Utöver detta leder denna typ av studier till 

att den heteronormativa tolkningsramen befästs än mer i akademin och samhället i 

stort (Ekström 2011, s. 116–117). Liksom Ekström, lägger denna studie fokuset 
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på att granska kategorisering, dock med ett material från postkoloniala studier i 

stället för queerteoretiska studier. Ekströms slutsats att tidigare studier använder 

binära kategorier stödjer ambitionen i denna uppsats att undersöka tidigare 

studiers tillämpning av intersektionalitet. Detta då intersektionalitet motsätter 

ensidiga kategoriseringar. Ekström kritiserar alltså sitt material, samtidigt som 

hon poängterar att dessa studier alla har syftet att klargöra någon aspekt av 

samtidens samhälle och därmed leda till positiva förändringar eller nedbrytande 

av fördomar (Ekström 2011, s. 116). 

1.5. Material 

Det källmaterial som kommer att användas vid denna undersökning är de 

tidigare studierna av Rut som presenteras nedan. I och med att alla texterna aktivt 

använt Ruts bok som primärkälla till sina studier, kommer även Ruts bok att 

indirekt bli en relevant källa för denna undersökning. De tidigare maktkritiska 

studier som kommer att undersökas är: 

- Trible, Phyllis, “A Human Comedy”, I God and the Rhetoric of Sexuality 

(1978) 

- Fischer, Irmtraud, “The Book of Ruth: a ´Feminist´ Commentary to the 

Torah?” I Ruth and Esther: A Feminist Companion to the Bible (1999) 

- Donaldson, Laura, “The Sins of Orpah: Reading Ruth trough Native eyes” 

I Ruth and Esther: A Feminist Companion to the Bible (1999)  

- Yee, Gale A., “She Stood in Tears Amid the Alien Corn” I They were all 

Together in one Place? Toward Minority Biblical Criticism (2009) 

 

Undersökningen består alltså av två feministiska läsningar i form av Trible och 

Fischer samt två postkoloniala läsningar i form av Donaldson och Yee.  Studierna 

har både valts utifrån vilka teorier de bygger på och utifrån deras 

publikationsdatum. Att publikationerna är från olika perioder kan förklaras genom 

att de maktkritiska teorierna har förändrats över tid. Den feministiska teorin har 

därför en annan ton under den andra vågen av feminism, där Trible gav sin analys, 

i jämförelse med den mer komplexa synen på kön som går att finna i senare 

analyser som hos Fischer. Utöver detta är allt material valt på grund av att de är 
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uppmärksammade studier som är relevanta inom ämnet och har refererats i senare 

forskning. 
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Kapitel 2 Teori  

 Uppsatsens syfte är att granska maktkritiska läsningar av Ruts bok, samt 

undersöka hur dessa forskare kategoriserar berättelsens karaktärer och hur 

kategorierna sedan förhåller sig till ett intersektionellt perspektiv. På grund av 

detta kommer feministisk och postkolonial teori att presenteras kort. Inom 

paraplybegreppet av postkolonialism kommer även assimilationsteori att 

presenteras då Ruts immigrantsituation är aktuell genom alla studierna, samt ger 

en begreppsapparat för att diskutera Ruts handlingar. Utöver detta rör 

undersökningen forskarnas användning av kategorisering. På grund av detta 

beskrivs även intersektionalitet. Avslutningsvis kommer olika maktteorier att bli 

presenterade, då förståelsen av makt är aktuell för flera av frågeställningarna.  

2.1. Postkolonial och assimilationsteori 

En viktig infallsvinkel till de feministiska och postkoloniala teorierna är att 

belysa att dessa teorier inte är metoder i sig, utan att de är perspektiv som 

påverkar vilka frågor som ställs samt vilka aspekter inom studieområdet som 

undersöks. Denna poäng framgår hos R. S. Sugirtharajah där han beskriver den 

postkoloniala kritiken som 

To sum up, postcolonialism is essentially an interventionary tool. Its argumentative and 
contestatory nature makes the practice defy boundaries and disciplines. (Sugirtharajah 2012, 
s. 16) 

 

Den postkoloniala kritiken utvecklades ur andra typer av maktkritiska perspektiv 

som antikoloniala rörelser, marxism och feminism. Postkolonialismen utvecklades 

inte heller ursprungligen inom akademin, utan inom antikolonialistiska 

frihetsrörelser (Sugirtharajah 2012, s. 11). Den postkoloniala teorin är 

svårdefinierad då den har många olika kontexter och geografiska platser som 

påverkar dess utövning. Det är inte heller alltid självklart att samhället är i ett 

stadie efter kolonialism då koloniala praktiker till en viss grad fortfarande 

praktiseras. Den postkoloniala teorin utforskar alltså sambandet mellan historia 
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och kultur och därmed hur kolonialism ger konsekvenser över tid (Sugirtharajah 

2012, s. 13). 

Sugirtharajah argumenterar för idén att metoder som historiekritisk och 

redaktionell analys väsentligen är koloniala. Detta då dessa metoder har både 

ersatt inhemska läsmetoder samt använts för att förringa värdet av icke-kristna 

texter. Det beskrivs alltså hur kolonialismen inte endast angriper det politiska och 

ekonomiska, utan även det kulturella och det intellektuella hos de koloniserade 

territorierna (Sugirtharajah 1998, s. 126). Ett sätt att läsa bibeln ur ett perspektiv 

av de koloniserade är ”nativism” vilket innebär att man läser texterna utifrån de 

inhemska språkliga och kulturella tolkningsramarna. Ett exempel på detta som 

Sugirtharajah tar upp, är att förklara kärlek i Bibeln i form av sanskrit begreppet 

bhakti, som förklarar villkorslös kärlek utifrån den inhemska kulturella kontexten 

(Sugirtharajah 1998, s. 132–134). 

Som går att höra på namnet är syftet av assimilationsteorin att försöka förklara 

immigranters situation i sitt nya land (Alba & Nee 2003, s. 35). Teorin bygger på 

att man ser samhället som styrt av institutioner som specificerar de spelregler som 

individer sedan kommer i kontakt med i sin kamp om resurser. Dessa institutioner 

kan dock även ge fördelar till de grupper som kontrollerar dem, vilket leder till en 

kamp om vilka som ska styra institutionerna. Assimilationsteorin bygger alltså på 

antagandet att individer kommer att göra det som tjänar deras egenintresse utifrån 

de kulturella, religiösa och sociala normer som påverkar deras referensram (Alba 

& Nee 2003, s. 37).  

Alba och Nee presenterar tre områden som påverkar assimilationsprocessen. 

“Purposive action” (målmedvetet handlande) grundar sig i individens egna 

handlingar och hur dessa riktas för att förbättra dennes position. Dessa handlingar 

styrs då både av individens kulturella kontext och av hens uppfattning av vad som 

är fördelaktigt för hen. Det är viktigt att inse att dessa handlingar alltså bygger på 

ofullständig information. Utöver detta måste individens handlingar förhålla sig till 

de institutionella strukturer som styr dennes omgivning (Alba & Nee 2003, s. 39).  

“Network mechanisms” (nätverk) är de processer som styr tätt 

sammankopplade gruppers beteenden och på det sättet upprätthåller och stärker 

gruppens normer. Exempel på tätt sammankopplade grupper vore familj, vänner 

och personer som delar identiteter som etnisk eller religiös bakgrund. Nätverk 

bygger på att de som är inom gruppen upprätthåller gruppens normer i sin sociala 
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interaktion. Detta görs genom att belöna, respektive straffa, de som följer eller ej 

följer gruppens kollektiva mål. De kollektiva målen inom gruppen går ofta att 

simplifiera till att gruppen ska maximera sin välgång i den aktuella kontexten 

(Alba & Nee 2003, s. 42–43).  

Till sist har vi ”institutional mechanisms”, dessa mekanismer påverkar båda de 

andra assimilationsaspekterna genom att institutionerna är de som ger individerna 

eller grupperna incitament att göra målmedvetna handlingar. Utöver detta är det 

institutionerna som sätter gränser för hur långt de individuella handlingarna kan 

påverka effekten av de målmedvetna beteendena. Institutionella mekanismer är de 

lagar och normer som staten och samhället har valt att upprätthålla. Dessa tar 

alltså form av de lagar och de myndigheter som agerar i statens eget intresse (Alba 

& Nee 2003, s. 52–53).  

Även då Alba och Nees teori ursprungligen används på ett amerikanskt 

perspektiv och för tiden efter år 1960 (Alba & Nee 2003, s. X) så ger teorin 

fortfarande en begreppsapparat som kan diskutera hur immigranter beter sig i 

assimilationsprocessen. Utöver detta finns det exempel på maktkritiska 

bibelstudier som använder sig av just denna assimilationsteori (Carroll 2015) 

vilket då visar att denna teori påverkar hur postkoloniala bibeltolkningar har gått 

till väga. Begreppen från denna teori kommer att användas för att diskutera de 

tidigare forskarnas analys. 

2.2. Feministisk tolkningsram och makt  

Feministisk teori är som tidigare poängterat inte en metod, utan ett perspektiv 

som påverkar vilka frågor som ställs. Feminismen ställer till exempel frågor kring, 

kvinnor och mäns historiska förhållanden, hur män ses som subjekt och kvinnor 

som objekt och hur Bibeln förhåller sig till sexualitet och våld. (Eidevall & 

Larsson 2009, s. 206–207) Dessa är förstås endast några av frågorna som 

feminismen intresserat sig för. Grunden till feminismens frågor är att de behandlar 

handlar om kön och makt. På grund av att kön och makt är de centrala faktorerna 

inom feminismen, blir en central roll att representera de kvinnor som finns i 

Bibeln (Eidevall & Larsson 2009, s. 197) Feministisk teori kan även ses som ett 

paraplybegrepp då det finns en stor mängd olika synsätt och infallsvinklar under 

begreppet. Den feministiska teorin utvecklades ut ur kvinnorättsrörelsen under 
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1960 och 70-talet. Man såg att det fanns en lucka i hur tidigare forskning gjorts, 

då den oftast höll ett androcentriskt perspektiv. Det ledde till att 

forskningsresultaten blev partiska, då endast mäns upplevelser av världen 

representerades. På grund av detta utvecklades den feministiska teorin som ett 

svar på den partiska världsbild som förmedlades i forskningen (Meyers 2014). I 

detta arbete utvecklades även en stor mängd metoder som de feministiska 

studierna förhöll sig till. En av dessa som påverkar läsning av bibliska texter är 

”Hermeneutics of suspicion” som är ett begrepp som feministiska studier har lånat 

från filosofen P. Ricœr. Begreppet ur ett feministiskt perspektiv förklarar hur 

läsaren aktivt måste läsa texten medveten om att det finns androcentriska 

undertoner till texten som leder till att informationen om det kvinnliga påverkas 

av textens partiskhet (Scholz 2017, s. 73). Denna teori är viktig att ha i åtanke när 

man undersöker feministiska bibelstudier då detta är något som feministiska 

läsningar kommer att applicerat i sin analys många gånger.  

Eftersom feministiska perspektiv ställer frågor kring makt blir detta ett viktigt 

begrepp att presentera. Makt kan definieras på många olika sätt, i och med detta 

kommer denna undersökning förklara två sätt att se på makt för att lättare kunna 

analysera materialets användning av begreppet. Till att börja med kommer M. 

Webers definition kort att beskrivas för att sedan gå vidare till M. Foucaults 

definition. Weber definierade begreppet makt som ”the possibility of imposing 

one’s will upon the behavior of other persons” (Weber 1954, s. 324) Detta antyder 

alltså att makt bygger på att kunna styra över den andre. Detta kan göras genom 

ägande av resurser, genom ens position i samhället eller genom att ha institutioner 

som tjänar ens intressen. Men alla dessa leder till att makt bygger på att en person 

är i överhet mot en annan. Foucault motsatte sig denna definition och 

vidareutvecklade begreppet makt på följande sätt: 

In effect what defines a relationship of power is that it is a mode of action which does not act 
directly an immediately on others. Instead it acts upon their actions: an action upon an action, 
on existing actions or on those which may arise in the present or the future. (Foucault 1982 
s. 220) 

 

Foucault beskriver då hur makt är något som skapas vid mänsklig interaktion. 

Foucault menar att makt kan utövas på andra utan att dessa är ägda eller 

underställda den som utövar makten. Makten kan ses som att ha influens över 

andras agerande (Foucault 1982, s. 82–84). Med denna definition kan även 
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personer ur stigmatiserade grupper utöva makt i vissa relationer även ifall deras 

samhällsposition är exploaterad.  

 

2.3. Intersektionalitet  

Intersektionalitet är ett begrepp som medborgarrättsaktivisten Kimberlé 

Crenshaw myntade under sent 1980-tal. Begreppet fungerade som en 

underkategori och ett teoretiskt verktyg inom det feministiska fältet. 

Intersektionalitet bygger på att exempelvis kvinnor inte kan undersökas endast 

utifrån kategorin av kön utan att indelningar som till exempel etnisk bakgrund 

samspelar med kön för att tillverka samband som förklarar verkligheten mer 

precist. Dessa nya kombinerade kategorier kan påvisa en annan maktposition hos 

gruppen än i den ursprungliga ensidiga kategorin. För denna uppsats kommer 

intersektionalitet att undersökas utifrån de textstrategier som Paulina de los Reyes 

använder sig av i sin bok Intersektionalitet: kritiska reflektioner över 

(o)jämlikhetens landskap.   

de los Reyes beskriver där fyra olika strategier som används för att upprätthålla 

ett intersektionellt perspektiv vid textproduktion. Dessa kategorier kommer alltså 

att kunna tillämpas på maktkritiska läsningar för att se ifall de uppfyller aspekter 

av intersektionell textproduktion. 

Den första strategin bygger på att man utmanar idéen om att det finns 

essentiella kategorier som människor kan delas in i, samt att dessa är 

oföränderliga. de lo Reyes menar att denna kategorisering är en central del av 

skapandet av makthierarkier. För att författare ska kunna utmana denna typ av 

kategorier ska kategoriernas komplexitet och föränderlighet över tid och rum att 

poängteras. Detta visar att dessa kategorier bara är konstruktioner som hjälpt till 

att utöva makt (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 126–127).  

Den andra strategin bygger på att det finns ett paradigm inom vetenskapen där 

kunskap presenteras av kategorisering och fragmentering, den intersektionella 

teorin motsätter sig detta paradigm. de los Reyes menar i stället för att låta denna 

syn på kunskap gå obemärkt förbi ska man som forskare i stället artikulera och 

sammanlänka grupper för att komplexiteten i dessa sociala konstruktioner ska 

tydliggöras. Detta är dock inte nödvändigtvis enkelt, de los Reyes poängterar att 
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denna artikulation innebär ”[…] att exponera den rotlöshet som skapas genom 

tillhörighet” samt ”[…] det exkluderande som föds av inkludering och den 

ojämlikhet som ger upphov till välstånd.” (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 127–

128)    

Fortsättningsvis beskrivs strategi nummer tre som att stigmatiserade grupper 

kommer fortsätta stigmatiseras om de beskrivs som utsatta. För att förändra denna 

situation ska de utsatta grupperna i stället förklaras utifrån de institutionella och 

historiska anledningarna till deras situation. (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 

129). 

Den sista strategin som de los Reyes beskriver är att man ska formulera 

alternativa berättelser. Alternativa berättelser i kontexten betyder att synliggöra 

upplevelserna hos de som blivit nedtryckta, för att forma om den maktordning och 

de ramar för identitet som samhället har satt. Detta innefattar alltså både att med 

hjälp av historien skapa och återskapa identitetsbilder, men även att poängtera de 

gånger som diskriminerande strukturer inom akademin påverkar frågeställningar 

och de indelningar som görs inom forskningen. Om forskningen bygger på detta 

förtryckande paradigm leder det till att även resultaten kommer att vara låsta till 

paradigmens föreliggande världsbild (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 128–130). 
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Metod beskrivning 

Resultaten för de tidigare studierna kommer att presenteras under fyra rubriker. 

Varje enskild studie kommer att analyseras för att sedan jämföras i slutet av 

respektive avsnitt. Analysen kommer att bygga på begreppsapparaten som 

presenterats under teoriavsnittet samt A. Berlins modell av narratologiska begrepp 

som finns beskriven under rubrik 3.2. Metoden kan beskrivas som en komparativ 

analys. Den komparativa metoden bygger på att jämföra flera olika miljöer och 

beskriva hur dessa skiljer sig från eller liknar varandra för att sedan visa på hur 

detta kan förklaras (Engler & Stausberg 2021, s. 15). I detta fall kommer miljön 

som jämförs att vara det maktkritiska forskningsläget av Ruts bok, det som 

jämförs är alltså postkoloniala och feministiska studier. Analysen kommer att 

delas in i fyra rubriker som alla berör olika delar av uppsatsens frågeställningar.  

Under den första rubriken undersöks studiernas analys av karaktärer och deras 

förmåga att ha agens över sina liv utifrån ett narratologiskt ramverk. Utöver detta 

kommer möjliga synsätt på makt presenteras här. 

Under den andra rubriken granskas vad undersökningarna anser att budskapet 

hos berättelsen om Rut är. För att klargöra vad budskapet är kommer även 

tolkningen av vad som är konflikten enligt de olika tolkningarna att preciseras vid 

behov. Både de explicit utskrivna konflikterna och budskapen presenteras därför 

under denna rubrik. Studierna kommer även att närläsas utifrån deras teoretiska 

bakgrund för att finna implicita budskap och konflikter.  

Den tredje rubriken berör hur de tidigare forskarna använt sig av symbolik 

kring platser och namn för att komma fram till sina slutsatser. Detta kommer att 

genomföras genom att undersöka vilka namns betydelser som tas upp. Därefter 

kommer namnen att kopplas till hur deras betydelser anspelar till studiernas 

slutsatser. Ett exempel på detta vore hur Orpah betyder nacke eller rygg och kan i 

och med detta fungera som en personlig profetia för henne då hon då är förutsagd 

att vända ryggen emot Noomi (Bal 1987, s. 73–74). En symbolik som denna kan 
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påverka hur en karaktär eller berättelsen i helhet tolkas av tidigare studier och är 

därför av vikt att uppmärksamma vid en analys av materialet. 

Den fjärde och sista rubriken av analysen kommer att röra hur studierna arbetar 

med kategorier, vilket betyder att undersöka om de ifrågasätter atomiserade 

indelningar som kvinna/man. Därtill ifall de försöker beskriva komplexiteten att 

dela in personer i ensidiga kategorier. Fortsättningsvis kommer denna del av 

analysen även att granska huruvida gruppers utsatta positioner förklaras ur 

perspektivet av att institutioner, nätverk eller personliga val leder till den 

stigmatiserade positionen. 

Jag menar att av att granska kategorianvändningen och hur olika grupper 

stigmatiseras kommer det visa i vilken grad studierna tillämpar ett intersektionellt 

perspektiv. Denna aspekt av analysen kommer att utgå från de fyra 

textstrategierna av de los Reyes som finns presenterade i teoriavsnittet. Alltså 

kommer även analysen lägga fokus på ifall de tidigare forskarna har försökt att 

visa alternativa berättelser som går att finna i Ruts bok eller om de förhåller sig 

till mer klassiska framställningar av berättelsen. 

När resultaten från dessa fyra avsnitt sedan ska jämföras i sin helhet, kommer 

detta att göras genom att jämföra studiernas viktigaste inslag under delfrågorna. 

Detta kommer sedan stå till grund för att förklara hur det kommer sig att de 

postkoloniala och feministiska studierna kommer fram till olika bilder av Rut. 

Detta svarar då på undersökningens huvudfråga.   

3.2. Narratologiska begrepp  

Eftersom allt material i undersökningen bygger på textnära samt narratologiska 

analyser av Ruts bok, kommer A. Berlins begreppsapparat kring narratologiska 

analyser att appliceras och därför även presenteras. Berlin delar in en berättelses 

litterära figurer i tre kategorier, ”the full fledged character”, ”the type” och the 

agent. Berlin beskriver karaktären som den mest verklighetstrogna, med känslor 

och mål med sin tillvaro. Den karaktären är alltså komplex, den har både bra och 

dåliga egenskaper och kan därför genomgå personlig förändring över berättelsens 

gång.  Typen är i stället beskriven utan komplexitet och representerar snarare en 

stereotyp eller enskild egenskap. Till sist har vi agenten som ofta inte beskrivs 
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över huvud taget utan endast finns i berättelsen för att på något sätt driva 

handlingen framåt (Berlin 1983, s. 23 & 31–32).  

 Berlin fortsätter med att förklara att karaktärer alltid visas ur ett perspektiv, 

vilket gör det viktigt att vara medveten om vilket perspektiv berättelsen utspelar 

sig i från. Detta beskrivs med begreppet ”point of view” där man visualiserar den 

skrivna berättelsen som om det vore en film. Genom att tänka på var filmkameran 

vore placerad hjälper det en att förstå vad som är i fokus och från vems perspektiv 

vi ser berättelsen ifrån (Berlin 1983, s. 44–45). 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

Nedan kommer en kort genomgång av de aktuella studierna i undersökningen att 

göras för att förenkla navigeringen av resultaten. 

”A Human Comedy” av P. Trible är en feministisk studie som försöker 

synliggöra kvinnorna i Ruts bok. Studien beskriver Ruts bok som en berättelse om 

hur kvinnor samarbetar för att förbättra sina liv. Trible påpekar att Ruts och 

Noomis handlingar blir välsignade av Gud och därmed visar hur kvinnor kan styra 

sina öden även i ett patriarkalt samhälle (Trible 1978). 

”The Book of Ruth: a ´Feminist´ Commentary to the Torah?” av I. Fischer är 

en feministisk studie som argumenterar för att Ruts bok är en feministisk text. 

Fischer gör detta bland annat genom att resonera kring bokens namn, möjligheten 

av ett kvinnligt författarskap och hur Ruts bok omtolkar halakhah till fördel för 

kvinnor. Utöver detta menar Fischer att boken ger utsatta kvinnor en röst. Därför 

menar hon att Rut är en aktivt feministisk text (Fischer 1999). 

”The Sins of Orpah: Reading Ruth trough Native Eyes” av L. Donaldson är en 

postkolonial studie som analyserar Rut utifrån den amerikanska 

ursprungsbefolkningens situation. Med denna ingång till texten visar Donaldson 

att Rut går att jämföras med individer som Pocahontas och La Malinche. 

Donaldson menar att det som förenar dessa individer är att de alla förlorade sin 

ursprungskultur under assimilationsprocessen i jakt för att få ett bättre liv. 

Donaldson ser då i stället till Orpah som en förebild ur ett postkolonialt perspektiv 

(Donaldson 1999). 

”She Stood in Tears Amid the Alien Corn” av G. A. Yee är en postkolonial 

studie som analyserar Rut utifrån upplevelsen hos individer med kinesiskt 

amerikansk identitet. Yee resonerar att immigranter i USA kan relatera till Rut då 

de båda är i liknande assimilationssituationer. Yees största poäng är att Rut ses 

som en idealbild av hur en israelit ska bete sig, men blir samtidigt fortfarande inte 

uppfattad som en verklig del av det israelitiska folket (Yee 2009). 
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4.1. Karaktärer och agens 

”A Human Comedy” av P. Trible har ingen explicit definition av vad som menas 

med makt. Det går dock att utläsa att makt är något som är mer än att ha ägande 

över något. Detta syns i tillexempel när Rut är den som aktivt talar till Boaz i 

stället för att göra det hennes svärmor sagt och vänta på vad Boaz hade att säga. 

Trible beskriver detta som “A foreign woman has called an Israelite man to 

responsibility.” (Trible 1978, s. 184) Rut har alltså agens och utövar makt över en 

person som i det patriarkala samhälle som de lever i traditionellt skulle stå över 

henne. Detta visar alltså en förståelse av makt som står i samstämmighet med 

Foucaults definition. Detta då maktrelationen mellan Rut och Boaz kommer till 

uttryck genom hennes reaktion på hans beteende. Trible lägger vidare vikt vid 

karaktärernas agens för att beskriva om någon har makt i en situation eller ej. 

”Thus it is a comedy in which the brave and bold decisions of women embody 

and bring to pass the blessings of God.” (Trible 1978, s. 195) Även ifall Rut och 

Noomi alltså inte äger mark eller kan styra andra med tvång anser Trible 

fortfarande att de kan utöva makt över andra. 

I ”The Book of Ruth: a ´Feminist´ Commentary to the Torah?” av I. Fischer 

introduceras vi till idén att Rut är en bok där kvinnors röster görs hörda. Detta 

syns genom att Fischer tidigt påpekar att Ruts första kapitel utspelar sig till stor 

del från Noomis perspektiv och därför gör henne till berättelsens huvudkaraktär. 

Utöver detta introduceras släktskap på mödernet i stället för fädernet som annars 

var normen vid tidpunkten (Fischer 1999, s. 25). A. Berlins begrepp av ”point of 

view” används alltså här för att visa vikten av en karaktärs handlingar i 

berättelsen. Fischer påpekar att Ruts bok visar på kvinnliga röster genom att stora 

delar av boken berättas utifrån perspektivet av Noomi och Rut.  

Fischer beskriver även Rut som en karaktär som aktivt utövar makt på sin 

omgivning, detta syns både i hur Rut aktivt söker sig till att plocka upp ax för att 

hushålla sin svärmor även då Noomi hade nätverk runt henne som hon kunde få 

hjälp av (Fischer 1999, s. 36). Den andra maktsituationen är när Rut aktivt 

omtolkar halakhah för att genom målmedvetna handlingar förbättra sin och 

Noomis levnadssituation i Juda (Fischer 1999, s. 37–39). Exempel på hur Ruts 

omtolkar halakhah är funktionen av leviratsäktenskap samt förpliktelserna hos en 

skyldeman, hebreiskans gô´el. Fischer påpekar att lagarna kring leviratsäktenskap 

säger att om en man avlider så skall hans broder få barn med änkan, vidare räknas 
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då barnet till den avlidne mannen, så den avlidnes släktlinje skall fortsätta. Ruts 

bok verkar dock indikera att Boaz är skyldig att gifta sig med Rut, även då han 

inte är broder med Machlon, Ruts avlidne man (Fischer 1999, s. 37–39). Detta gör 

Rut genom att koppla samman uppgifterna hos en gô´el som ska återställa den 

avlidnes affärer med att detta även innebär att han måste genomföra 

leviratsäktenskap (Fischer 1999, s. 40). I denna nya tolkning syns det tydligt hur 

Rut både har agens genom att aktivt vara den som säger åt Boaz att han ska gifta 

sig med henne, men utöver detta agerar hon också ur en maktposition då hon gör 

en nytolkning av halakhah som gynnar henne. 

Fischer sträcker sig även bortom att undersöka Rut, hon ger även resonemang 

kring karaktärer som Noomi och Boaz. Fischer påpekar att Noomi fungerar som 

huvudperson utifrån vems ”point of view” vi ser i texten i kapitel ett och fyra, 

medan Ruts perspektiv finns beskrivet i kapitel två och tre. Noomis agens ses 

alltså som en bidragande faktor till undersökningens slutsats om att kvinnors 

samarbete, i stället för rivalitet skapar bättre resultat för dem (Fischer 1999, s. 48). 

Denna slutsats kan tydligt kopplas till Rut 4:15 där kvinnorna i staden beskriver 

Rut som värd mer än sju söner till Noomi. Fischer förklarar det faktum att Ruts 

son föds till Noomi i stället för Machlon visar på att Ruts medvetna handlingar har 

en positiv effekt på deras liv. Så Ruts och Noomis samarbete ger Noomi chansen 

att återintegreras i samhället och få tillbaka sin identitet (Fischer 1999, s. 32). 

Fortsättningsvis beskrivs Boaz som en typ som fått makt från de institutionella 

mekanismer som Rut strider emot i sin omtolkning av lagen. Samtidigt beskrivs 

Boaz som en typ som är öppen för att lyssna på denna sorts feministiska tolkning 

av lagen (Fischer 1999, s. 41). Boaz värderas alltså som en länk mellan 

kvinnornas medvetna handlingar och institutionerna som styr samhället.  

L. Donaldson analys av Rut “The Sins of Orpah: Reading Ruth trough Native 

Eyes” slutsatser bygger i huvudsak på andra aspekter av analysen än hur makt 

porträtteras och utövas av karaktärerna. Donaldson menar att karaktärernas agens 

kommer till uttryck genom berättelsen. När Rut och Orpah stod inför valet att 

antingen lämna eller följa med Noomi så menar Donaldson att ingen av 

karaktärerna tog minsta motståndets väg. Rut satte sig emot Noomis råd och 

visade då på makt som jag anser stämma in på Foucaults definition, när hon 

fortsatte att följa Noomi. Orpah däremot lämnar inte bara då Noomi säger till 

henne, hon går också tillbaka till sin moders hus där hon kunde fortsätta utöva sin 
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agens i stället för att tvingas tappa sin ursprungliga kultur i assimilationsprocessen 

(Donaldson 1999, s. 141–142). Donaldson använder sig alltså av Foucaults syn på 

makt vid sin analys där hon visar på hur en typ som Orpah kanske egentligen ska 

ses som en karaktär, då Orpah ändrade sig för att välja sin tradition över 

familjebandet med Noomi.  

G. Yee beskriver Rut som en karaktär vars beteende kommer att förändras 

beroende på vilka nätverk och institutioner som hon för stunden är i kontakt med. 

Ruts interaktion med Noomi kommer alltså inte vara densamma som med Boaz. 

Detta syns i exemplet av att Ruts immigrantposition beskrivs med hjälp av de två 

olika termerna gēr och nokrîyâ. När Rut beskrivs som gēr så förklaras hon som en 

exemplarisk immigrant som använder sig av institutionella mekanismer för att ta 

hand om Noomi och bli en del av det judiska folket. Ruts vilja att plocka upp ax 

för att försörja Noomi visar på Ruts dygdiga beteende. Detta beteende blir även ett 

ideal för den judiska befolkningen (Yee 2009, s. 129). Men Rut är även nokrîyâ 

där hon utnyttjas av de mäktiga personerna runt henne. Nokrîyâ antyder att hon är 

någon främmande till Juda och därför inte en riktig del av Guds folk (Yee 2009, s. 

130–131). Boaz och Noomi beskrivs i Yees analys som typer vars karaktärsdrag 

är att vara exploaterande krafter som utnyttjar Rut för egen vinning. Exempel på 

detta är hur Noomi försörjer sig på Ruts farliga arbete där hon riskerar sexuella 

övergrepp (Yee 2009, s. 130). Noomi tar alltså möjligheten att utöva makt över 

Rut på grund av hur Rut lovat sitt liv till sin svärmor. Fortsättningsvis påpekar 

Yee den sneda maktbalans som finns i Rut och Boaz relation. Rut fyller rollen av 

en arbetare, till skillnad från Boaz, som fungerar som kapitalägare över 

produktionsmedlen och därmed även över Ruts överlevnad (Yee 2009, s. 130–

131). I dessa resonemang visar Yee att hon lägger vikt vid de materiella 

faktorerna av karaktärernas maktpositioner.  

Trible och Fischer lägger båda vikt vid karaktärernas agens i berättelsen vilket 

båda ger exempel på genom de medvetna handlingar som Rut och Noomi gör 

tillsammans för att uppnå en bättre samhällsposition. Donaldson bygger synen på 

makt utifrån karaktärernas agens, men ifrågasätter hur mycket påverkan 

karaktärerna verkligen har på grund av de institutionella mekanismer som omger 

dem. Den största skillnaden i synen på makt mellan studierna är att Yee lägger 

vikt vid de materiella faktorerna av makten. Yee och Donaldson visar i sina 

analyser att de värderar Rut som en tillräckligt komplex karaktär för att människor 
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i dagens samhälle ska kunna relatera till henne. Personer som är i 

assimilationsprocessen till en ny kultur har vidare än mer att relatera till i 

karaktären Rut på grund av hennes situation. Donaldson gör detta i kontexten av 

amerikanska ursprungsbefolkningen medan Yee gör det i kontexten av kinesisk 

amerikanska immigranter.  

4.2. Budskap och konflikt 

Budskapet och konflikten i Ruts bok presenteras på ett flertal olika sätt, Trible 

beskriver Ruts bok som en berättelse där kvinnor handlar i en patriarkal värld utan 

att få hjälp från sin omgivning (Trible 1978, s. 166). Det vore dock 

reduktionistiskt att mena att detta är allt Trible ser som konflikt i boken. Trible 

beskriver bland annat Noomis situation att gå från en ställning av liv, där hon har 

en man och två söner, till en av död då hon blir änka och barnlös. Detta skifte från 

en position av liv till död är ett tydligt tema genom Tribles analys. Att detta är 

berättelsens konflikt kommer till uttryck genom att upplösningen av berättelsen 

bygger på händelsen, att Rut föder en son till Noomi. I det skedet har då Noomi 

under berättelsens gång gått från liv till död och tillbaka till liv igen (Trible 1978, 

s. 167–168 & 194). Detta skifte sker dock hela tiden i kontexten av ett patriarkalt 

samhälle då Noomis identitet alltid ställs i kontrast till männen omkring henne. 

Trible argumenterar för att bokens budskap ligger i kvinnors kamp mot samhället 

hjälpta av Guds välsignelse av deras handlingar. Att detta är budskapet av 

berättelsen får stöd genom att berättelsen börjar med död i form av svält och exil. 

Döden förändras dock till liv genom Rut och Noomis handlingar, med Guds hjälp. 

Gud ger Rut både ödet att hamna på Boaz fält och ger henne en son (Trible 1978, 

s. 196).  

I Fischers läsning av Ruts bok presenteras boken som motargumentation till 

texter som Ezra och Nehemja, som tar ställning emot giftermål mellan 

folkgrupper (Fischer 1999, s. 34). Ruts bok motsätter sig dessa texter genom att 

inte bara låta män från Juda gifta sig med kvinnor från Moab, utan vidare låta en 

moabitiska bli del av det judiska folket. Rut ses inte bara som en del av folket utan 

en central person när hon sätts in i ett stamträd med kvinnor som Rakel och Lea 

(Fischer 1999, s. 33). Än viktigare är att Rut sedan sätts i relation till kung Davids 

ätt genom att målas upp som en ärbar anmoder. Ruts bok måste i och med detta 
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läsas som en politisk text enligt Fischer (Fischer 1999, s. 48). Fischer drar inte 

sina slutsatser direkt från varken berättelsens budskap eller konflikt utan lägger i 

stället större vikt vid temat kring kvinnors agens och samarbete samt deras 

koppling till kung Davids stamtavla. 

Donaldson påpekar att hennes läsning av Ruts bok grundar sig i ett nativistiskt 

närmande av texten. Donaldson beskriver hur man i många ursprungsbefolkningar 

läser text på ett aktivt sätt, där man själv aktivt utvecklar och fokuserar på bitar av 

texten medan man läser den (Donaldson 1999, s. 131). På grund av denna 

bakomliggande metod förändras även forskarens syn på berättelsens budskap och 

konflikt. Donaldson beskriver att budskapet i Ruts bok är att exemplifiera Guds 

storhet genom att låta en dygdig kvinna från ett ondskefullt folk lämna sina 

traditioner för att fullt ut bli en del av det judiska folket. Konflikten blir i och med 

detta hur Rut ska finna en väg att bli av med sin moabitiska identitet och bli en del 

av det judiska (Donaldson 1999, s. 140–141). På grund av den nativistiska 

infallsvinkeln till studien ifrågasätter Donaldson nyttan av detta budskap då hon 

poängterar att budskapet är ett kall till att utrota immigranters identitet och kultur. 

I stället kan man se Orpah som en förebild i att hålla kvar i sin identitet i ett 

samhälle som försöker att ta identiteten ifrån immigranter (Donaldson 1999, s. 

141 & 143).  

Yee beskriver explicit att några av budskapen som Ruts bok traditionellt har 

tillskrivits, är att boken motsätter sig synen på giftermål som Ezra och Nehemja 

håller. Ett annat budskap som Yee tar upp är att Ruts bok är ett försvar till kung 

Davids moabitiska anor, genom att visa på Ruts dygder. Yee stannar dock ej där, 

utan menar att boken för med sig andra budskap genom det språkbruk den 

använder (Yee 2009, s. 128). Yee framhäver att Ruts bok skildrar två olika 

berättelser. Den ena berättelsen förmedlar bilden av Rut som förebild för hur en 

konvertit ska vara och genom detta även visar på Guds kärlek till människan. I 

den andra berättelsen är Rut en främling som aldrig fullt ut kan assimileras in i 

samhället (Yee 2009, s. 133–134). Budskapet som Yee målar upp är alltså att Rut 

fortfarande alltid kommer att ses som något annorlunda, vilket ger en förståelse 

för hur assimilering till nya kulturer går till. Enligt Yee kan konflikten i 

berättelsen vara hur Rut behöver finna en väg till att assimileras in i samhället och 

visa hur Gud kan förändra en fiende och främling till en gudfruktig landsman. Å 

andra sidan kan konflikten också grundas i Noomis perspektiv och hur hon med 
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hjälp av Rut återintegreras i det israelitiska samhället och blir del av en kungaätt 

(Yee 2009, s. 134).  

Detta avsnitt visar hur Yee, Fischer och Donaldson diskuterar textens budskap i 

relation till tidigare forskning. Dessa tre ger dock alternativa sätt att se på Ruts 

bok där budskap och konflikt inte längre är i linje med förmodade 

författarintentionen, då denna är utanför räckvidden för en textnära analys. 

Resultaten visar att Trible och Fischers budskapsformuleringar bygger på att Rut 

och Noomi handlar. Detta till skillnad från Donaldson och Yee där budskapen 

som presenteras bygger på hur samhället agerar mot Rut. 

4.3. Namn, platser och dess symbolik  

Namns betydelse ur ett etymologiskt perspektiv har ingen aktiv roll i Tribles 

analys av Ruts bok. Däremot finner vi avsaknaden av Noomis namn som ett 

argument i analysen, där Trible skriver ”The narration focuses entirely upon her, 

but avoids her name […]” Trible fortsätter vidare med att Noomis namnlöshet 

visar att ”[…] this female stripped of all identity” (Trible 1978, s. 167) Att inte 

använda Noomis namn i denna beskrivning ska enligt Trible visa på hur de 

kategorier som definierar Noomi baseras på de män som hon förknippas med. När 

dessa män dör i berättelsen så nämner författaren Noomi ej vid namn för att 

förtydliga hennes förlust av sin identitet (Trible 1978, s. 167). 

Fischer använder namn genom att hon i början av sin analys pekar på namnet av 

själva boken. Boken kallas för ”The book of Ruth” i stället för ”The book of 

Boaz”. Fischer menar att detta säger oss att Ruts bok är en bok med kvinnors 

röster i förgrunden (Fischer 1999, s. 24). Fischer återkopplar även till namnet av 

Noomis bortgångna man Elimelek vars namn betyder ”Min Gud är kung”. Fischer 

påstår att detta namns innebörd aldrig fyller sitt ändamål under Elimeleks liv. I 

stället kan man se hur hans fru och svärdotter uppfyller hans namns förebådande 

betydelse genom att de blir grundbulten till Kung Davids stamtavla (Fischer 1999, 

s. 49). Detta visar än en gång på Fischers syn av att Rut är en berättelse där 

kvinnor handlar i ett patriarkalt samhälle. 

Donaldson påpekar att Betlehem översätts till brödshus. Detta för att framhålla 

kontrasten mellan stadens namn, som bygger på bröd, och det faktum att staden 

drabbas av hungersnöd. Kontrasten stärks än mer av att de flyr till Moab och att 
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Moab är Israels bittra fiender, samt ses som syndiga enligt lagen (Donaldson 

1999, s. 133). Utöver detta lägger Donaldson vikt vid namns betydelser ur ett 

nativistiskt perspektiv från den amerikanska ursprungsbefolkningen. Detta syns i 

och med att Ruts position i berättelsen förändras då hon föder sin son Oved. 

Donaldson påpekar att berättelsen om Rut i detta avseende kan relateras till 

Cherokee stammarna. Detta ser vi i kontexten av att europeiska kolonisatörer fick 

barn med kvinnor inhemska till Cherokee stammarna, dessa barn fick då 

familjenamn från männen, i stället för det traditionella att följa stamtavlan på 

mödernet. Donaldson tillämpar detta resonemang på kapitlet där Rut fött sitt barn 

och hur hon därpå snabbt försvinner ur fokus i berättelsen och ersätts av de mer 

accepterat israelitiska karaktärerna Boaz och Noomi (Donaldson 1999, s. 137–

138). 

Till sist argumenterar Donaldson även för vikten av namnet Rut, vilket 

kommer från hebreiskans rwh och betyder ”watering to saturation”. Med detta 

instämmer Donaldson med de rabbiner som tolkat Ruts namn som förebådande 

för Ruts öde, då Rut fylls till brädden av den israelitiska kulturen och religionen 

(Donaldson 1999, s. 141). Med detta sätts Rut i stark kontrast mot Orpah som 

väljer att inte ta del av den israelitiska kulturen, utan i stället vänder om till sin 

moders hus. Namnet Orpah bygger på den hebreiska roten ´orep, vilket betyder 

nacke, detta indikerar att namnet har en förebådande egenskap vilket är att Orpah 

kommer att lämna Noomi och återvända till sitt land vilket visualiseras genom att 

huvudpersonerna endast ser hennes nacke (Donaldson 1999, s. 141–142).  

Donaldson argumenterar för att man utifrån ett nativistiskt perspektiv måste 

motsätta sig en analys baserad på namns förebådande egenskaper, då detta endast 

ger ett israelitiskt perspektiv. Detta då Orpah inte då bara kan ses som någon som 

överger. Orpah är även kvinnan som inte ger upp på sin kultur, traditioner och 

folk, hon låter inte sin kultur assimileras bort till skillnad från Rut. Orpah blir 

genom detta en förebild enligt Donaldsons nativistiska läsning av berättelsen 

(Donaldson 1999, s. 142–143). 

G. Yee använder sig av namns betydelse i en minimal utsträckning, till skillnad 

från de andra tidigare forskarna. Yee påpekar dock ironin i att Elimelek flyr från 

Betlehem, vars betydelse är brödshus (Yee 2009, s. 128). Detta är emellertid 

utsträckningen av Yees fokus på namn i sin analys.  
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Detta avsnitt visar hur Trible, Fischer och Donaldson alla i någon grad 

använder sig av namns betydelser i sina analyser. Donaldson ifrågasätter dock 

värdet av att använda sig av namns förebådande egenskaper i analysen. Detta till 

skillnad från Fischer som använder betydelsen av Elimeleks namn för att visa 

vikten av att Rut och Noomi blir en del av kung Davids ätt. 

4.4. Intersektionell analys 

Trible skriver i sin inledning att det finns djupa sociala strukturer vars relationer 

genererar mening både i textens form och innehåll. Trible presenterar en av dessa 

strukturer som kön, vilket kan förklara aspekter av texten ”On the human level, 

females and males move between life and death.” i citatet befäster Trible alltså 

sina huvudsakliga kategorier vilka alla presenteras som binära kvinna/man, 

liv/död och välsignelse/förbannelse (Trible 1978, s. 166). Att en binär 

könsindelning fungerar som huvudkategori är något som präglar hela Tribles 

undersökning. Angående scenen där Noomi uppmanar Rut och Orpah att vända 

om, poängterar Trible först och främst att hur karaktärerna handlar påverkas av 

deras kön. Kön som avgörande kategori i analysen visas genom att Noomi inte 

kan föda nya söner åt sina svärdöttrar att gifta sig med, vilket är passande i ett 

patriarkalt samhälle där kvinnan förväntas att vara gift. Orpah väljer därför enligt 

Trible att återvända till det land där hon kan gifta om sig (Trible 1978, s. 171).  

Den enda gång som Trible tar Ruts kulturella bakgrund i åtanke skriver hon: 

From a cultural perspective, Ruth has chosen death over life. She has disavowed the solidarity 
of family; she has abandoned national identity; and she has renounced religious affiliation. 
(Trible 1978, s. 173) 

 

Trible poängterar att det finns andra dynamiker i Ruts val, men analysen fortsätter 

sedan snabbt att återgå till att resonera hur kön är den huvudsakliga kategorin för 

att förstå berättelsen.  Kön som viktigaste kategori aktualiseras genom att Rut har 

valt död över liv genom att lova sin trohet till en gammal kvinna i stället för en 

man i ett samhälle som är baserat kring män (Trible 1978, s. 173). Att samhället 

runt Rut är patriarkalt är en återkommande och viktig del av Tribles analys vilket 

leder till att analysen lyfter fram institutionella sammanhang i stället för att endast 

lägga vikt vid de stigmatiserade. Att de patriarkala strukturerna är centrala för 

analysen kommer till uttryck i analysens början ”A man’s world tells a woman’s 
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story.” (Trible 1978, s. 166) Detta antyder att även om berättelsen ger kvinnor en 

röst, ligger de institutionella mekanismerna i form av lagar och normer i 

bakgrunden och styr spelreglerna som dessa kvinnor kan agera inom.   

Fischer bygger sin analys i största grad kring att Rut är en kvinna som handlar i 

ett patriarkalt samhälle. Detta gör hon både genom att visa hur Rut tolkar 

leviratsäktenskapet till kvinnans fördel i stället för den avlidne mannen. 

Fortsättningsvis skriver Fischer att Ruts förmåga att plocka ax på Boaz fält visar 

på att kvinnor i utsatta situationer kan få det bättre ställt genom att luta sig emot 

en stark kvinnas handlingar snarare än en kapabel mans resurser (Fischer 1999, s. 

47). I detta pekar Fischer på att kvinnor som samarbetar med varandra i stället för 

att vara rivaliserande inbördes ger bättre resultat för de inblandade. I detta 

resonemang är det tydligt att den aktiva kategorin som analysen bygger på är 

kategorin man/ kvinna samt att dessa indelningar inte ifrågasätts. Fischer tar även 

upp det faktum att Rut är moabitiska och därför en främling i Juda. Detta blir dock 

aldrig en del av hennes slutgiltiga analys utan i stället läggs fokus på att Ruts bok 

berättar historien utifrån perspektivet av kvinnors röster (Fischer 1999 s. 47–49). 

När det kommer till att beskriva stigmatiserade grupper gör Fischer detta genom 

att lägga vikt vid de institutionella mekanismer som ger upphov till denna 

stigmatisering. Fischer förklarar dessa institutioner utifrån att de är patriarkala 

strukturer i form av traditioner och lagar. Strukturerna ger effekten att kvinnorna i 

berättelsen blir tvungna att utföra målmedvetna handlingar inom institutionernas 

ramar för att förbättra sin levnadssituation. Detta exemplifieras med att Noomi 

uppmanar Rut att söka upp Boaz för att förföra honom. Det går alltså att se hur 

kvinnorna i boken måste handla inom de patriarkala strukturerna och då medverka 

i vissa patriarkala institutioner som leviratsäktenskap, för att stärka sin position i 

samhället (Fischer 1999, s. 30 & 32). 

Donaldson skiljer sig från de feministiska studierna i denna undersökning 

genom att i högre grad tillämpa ett intersektionellt perspektiv. Detta då hon 

tydligare bygger sin analys på att Rut kategoriseras både utifrån sitt kön och sin 

etnicitet/nationalitet. De två olika kategorierna sammanlänkas av Donaldson i 

hennes analys, då hon påpekar att moabitiska kvinnor och israelitiska kvinnor 

uppfattas olika av samhället. Den moabitiska kvinnan ses som en hypersexuell 

förförerska och därmed som ett hot mot männen runt henne (Donaldson 1999, s. 

134). Med detta visar Donaldson på komplexiteten av kategorierna samt att 
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kategorier kan samspela och beskriva nya grupper som har tillskrivits andra 

fördomar. Moabitiska kvinnor beskrivs alltså som stigmatiserade i analysen. 

Denna stigmatisering förklaras delvis med hjälp av lagen från femte mosebok 

23:3 som föreskriver att moabiter och ammoniter inte ska få bli en del av Guds 

folk ens efter tio generationer. Donaldson beskriver att moabiterna traditionellt 

ansågs vara ättlingar till Moab som föddes ur ett incestuöst förhållande. Detta 

enligt etiologin i första mosebok kapitel 19, där moabiterna förlöjligas genom 

denna påstådda förfader (Donaldson 1999, s. 133). Donaldson kopplar alltså 

stigmatiseringen inte bara till tradition utan även institutionella mekanismer som 

lagtexter. Stigmatiserade kategorier förklaras alltså utifrån institutioner i 

Donaldsons analys. 

Avslutningsvis ser vi hur Yee skriver i inledningen till sin undersökning att   

The book conjoins issues of gender, sexuality, race/ethnicity, immigration, nationality, 
assimilation, and class in tantalizing ways that allow different folk to read their own stories 
into multivalent narrative of Ruth and Naomi. (Yee 2009, s. 119) 

 

Citatet demonstrerar att Yee förhåller sig till att det finns många olika 

kategoriseringar av berättelsens karaktärer som skulle ge olika syn på Rut. 

Beroende på typen av kategorisering som forskaren tillämpar kommer läsaren 

därför att komma i väg från studien av Rut med olika förståelse av karaktärerna. 

Yee beskriver att syftet med hennes studie är att använda kinesisk amerikanska 

identitet som en diskussionsingång till Ruts bok. Denna ingång till texten väcker 

frågor kring kategorin immigrant och om denne kan ses som flera olika identiteter 

i ett och samma samhälle (Yee 2009, s. 119). Yee förklarar även att Rut är en bok 

som är fylld av olika sociala kategorier, hon nämner sedan ett flertal kategorier 

som att de vore binära så som man/ kvinna, ägare/ arbetare, infödd i landet/ 

utlänning (Yee 2009, s. 126–127). I detta förhåller sig Yee till att det finns många 

olika kategorier som är fruktbara att undersöka, men säger samtidigt att man som 

forskare måste välja någon ingång vilket leder till att man på det sättet kan komma 

fram till vitt skilda resultat. Genom att presentera kategorierna i binära par 

ifrågasätts inte dessa gruppers kulturellt baserade indelningar utan förstärker deras 

binärt fasta natur.  

I Yees analys går det dock att se att denna typ av ifrågasättande av kategorierna 

finns där till en viss grad. Detta då hon påpekar komplexiteten i ett begrepp som 

immigrant och att detta begrepp kan betyda olika saker samtidigt. Yee förklarar 
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hur immigranten å ena sidan ses som gēr den exemplariska immigranten som 

assimilerats in i samhällets kultur och religion. Immigranten kan å andra sidan ses 

som nokrîyâ, utlänningen som aldrig kan bli en del av samhället eller fullständigt 

assimileras (Yee 2009, s. 134). Yee lyfter även fram de institutionella strukturer 

som ligger bakom den stigmatiserade immigranten med hennes ord ”perpetual 

foreigner”. Ett exempel på hur nokrîyâ blir utnyttjad av institutionella strukturer är 

hur Rut tvingas arbeta på fälten, samtidigt som Noomi och Boaz lever på arbetet 

av exploaterade arbetare (Yee 2009, s. 134).  

Det intersektionella perspektivet appliceras i olika hög grad i de olika 

studierna. Trible och Fischer använder sig av en ensidig karaktärisering där den 

enda kategorin som aktivt används är kön. Trible och Fischer diskuterar inte heller 

kön som en kategori som förändras över tid, men att strukturerna som ger upphov 

till stigma kan förändras, som exempelvis omtolkning av halakhah. Detta till 

skillnad från Donaldson och Yee som i stället lägger vikt vid att kön samspelar 

med kategorier som etnicitet. Alla studierna lägger vidare vikt vid att gruppers 

stigmatiserade position i samhället bygger på de normer och lagar som styr.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Resultaten från analysen visar att de olika forskarna har närmat sig ämnet med 

nyansskillnader i sin syn och sitt fokus på maktsituationer. Den tydligaste 

skillnaden mellan de undersökta studierna är att Yee tillmäter större betydelse till 

materiella faktorer kring makt än de andra tre. Donaldson lägger vikt vid 

karaktärernas agens i exempelvis valet att följa med Noomi eller ej. Men 

Donaldson påpekar även vikten av hur de lagar och normer som finns i samhället 

sedan påverkar immigranters förmåga till agens. Skillnaden gick även att finna i 

de olika studiernas beskrivning av Ruts budskap. Medan Trible och Fischer 

presenterar berättelsen som att karaktärerna med hjälp av sina handlingar påverkar 

samhället omkring dem, så menar Donaldson och Yee att berättelsens budskap 

bygger på att samhällets institutioner ändrar på karaktärerna i form av assimilation 

och exploatering. Ett exempel på de postkolonialas resonemang är hur Yee 

antyder att Noomi i en position av makt använder sig av Rut för att återintegreras i 

samhället, eller hur Donaldson motsätter sig det budskap hon finner i texten då 

hon anser att det är ett kall till samhället att uppmuntra immigranter att lämna sin 

kulturella identitet i assimilationsprocessen.  

När det kommer till användandet av namns betydelse ser vi hur Fischer och 

Donaldson båda lägger vikt vid idéen om att namn kan förebåda egenskaper. 

Fischer använder namns symbolik för att stärka budskapet att Rut och Noomi 

uppfyllde Elimeleks öde genom att de blev en del av kung Davids ätt. Detta 

resonemang är betydelsefullt för att visa att kvinnors handlingar påverkar i ett 

patriarkalt samhälle. Donaldson menar dock att denna syn på namn alltid bygger 

på den ledande kulturen i berättelsens perspektiv. Relevansen av Donaldsons 

resonemang ligger i att den ledande kulturen namnger karaktärerna leder till att 

det som representeras blir de mäktigas bild av världen. Eftersom det utifrån ett 

postkolonialt perspektiv finns ett incitament att avslöja makten kommer slutsatser 

som bygger på namns betydelse därför vara att kolonialt underbyggda. Donaldson 

valde därför att inte använda sig av namnens betydelse i sin slutsats på grund av 

att de är kolonialt underbyggda. Denna analys av namn skiljer sig starkt från 
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användandet av namn som går att finna hos Trible. Trible använder namn som ett 

narratologiskt verktyg för att visa på patriarkala strukturer, samt stärka tematiken 

om rörelsen mellan liv och död. Genom att ta bort Noomis namn från de kapitel 

där hon beskrivs utan att relateras till en man, visar att Noomi från ett patriarkalt 

perspektiv lika gärna kunde vara död. 

Graden av intersektionell analys och dess inverkan på studiernas resultat 

varierar tydligt mellan de tidigare forskarna. Det är viktigt att nämna att ingen av 

forskarna har uppgett att ett intersektionellt förhållningssätt är något huvudsakligt 

mål med deras studier. Detta är extra tydligt i Tribles fall, då hennes undersökning 

gjordes innan begreppet intersektionalitet hade myntats. Jag menar dock att det 

fortfarande är möjligt att diskutera dessa texter utifrån ett intersektionellt 

perspektiv. de los Reyes intersektionella textstrategier kan appliceras på texter 

vare sig de har ett aktivt intersektionellt perspektiv eller ej. Textstrategierna 

utnyttjas då studierna fortfarande kan ta hänsyn till kategoriers överlappning och 

komplexitet när det kommer till makt, samt att forskaren motsätter sig 

användandet av fasta ensidiga kategorier. I textstrategierna ska fördomar och 

stigman även förklaras utifrån de lagar och normer som försätter gruppen i den 

utsatta positionen (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 127–129). Eftersom Trible 

och Fischer bygger upp sina kategorier i huvudsak kring kön leder detta till att 

komplexiteten i karaktärernas identitet reduceras. Donaldson och Yee beskriver 

kategorierna kvinna eller utlänning genom ett intersektionellt arbetssätt då de 

applicerar flera kategorier i kombination för att förklara att det finns 

maktskillnader mellan olika kvinnor och olika utlänningar. Ett exempel är 

maktskillnaden i att ses som gēr respektive nokrîyâ eller moabitisk kvinna kontra 

israelitisk kvinna. Alla de tidigare forskarna lägger dock vikt vid att förklara 

stigmatiserade gruppers utsatthet utifrån de institutioner som försätter grupperna i 

sin utsatta situation. De postkoloniala studierna visades ha en mer komplex 

kategorianvändning då de visar på hur kategorier kan samspela med varandra, 

samt vara rörliga. De postkoloniala studiernas mer komplexa kategorisering, där 

kategorier samspelar, visar då hur dessa nya grupper kan vara mer eller mindre 

stigmatiserade. I detta fall visar exempelvis Donaldson att Rut hamnar i en mer 

stigmatiserad position då hon är både moabit och kvinna. 

För att svara på undersökningens huvudfråga 
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-  Hur kommer det sig att feministiska och postkoloniala tolkningar av Ruts 

bok ofta kommer fram till vitt skilda resultat när båda försöker att 

demaskera makten?  

Olikheterna i porträtteringen av Ruts bok bygger på flera faktorer. Den mest 

självklara är att forskarna försöker berätta Ruts berättelse med fokus på olika 

aspekter av berättelsen. Forskarna inom det maktkritiska fältet arbetar ofta inom 

någon typ av aktivistiskt ramverk vilket leder till att de fokuserar på de aspekter 

av berättelsen som berör deras intressegrupp. En annan tydlig skillnad som går att 

finna är hur de postkoloniala forskarna lägger större vikt vid materiella faktorer 

till makt än de feministiska. De feministiska studierna beskriver i stället makt 

utifrån karaktärernas förmåga att utöva agens. De postkoloniala studierna lägger 

alltså inte samma vikt vid Ruts motmakt gentemot samhället runt henne. Denna 

skillnad mellan de postkoloniala och feministiska studierna gick även att finna i 

de budskap forskarna uppfattade i berättelsen. De postkoloniala studierna 

intresserade sig mer för att lägga vikt på hur samhället påverkade karaktärerna. De 

feministiska studierna skilde sig i att de formulerat budskapen utifrån vad 

karaktärerna gör med samhället runt dem. Eftersom fokus i de postkoloniala 

studierna ligger på makt utifrån materiella faktorer, samt ett fokus på hur 

samhället påverkar karaktärerna, blir det tydligt att Rut befinner sig i en utsatt 

situation. Detta förklarar varför de postkoloniala läsningarna utmålar Rut som 

exploaterad. De feministiska läsningarnas fokus på hur Rut och Noomi kan 

förändra sin position i samhället leder i stället till en syn på Rut som en kvinna 

som står upp emot samhället, en feministisk ikon. 

Till sist leder olik kategorianvändning i de tidigare studierna till att de studier 

som använder en mer intersektionell och komplex kategorisering får resultat där 

Rut tydligare presenteras som exploaterad. Ett exempel på hur intersektionellt 

baserade kategorier visar Rut som exploaterad är att den moabitiska kvinnan är 

stigmatiserad till en högre grad än vad kvinnor eller moabiter är var för sig. De 

postkoloniala forskarna visade sig ha tillämpat en högre grad av intersektionell 

analys på sin kategorisering, vilket tyder på att de postkoloniala forskarnas 

kategorianvändning ger resultat som är mer benägna att placera Rut i exploaterade 

kategorier. 
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5.1. Sammanfattning 

Avslutningsvis visar min granskning av de maktkritiska studierna att de har 

haft fokus på olika teman i sina analyser för att komma fram till sina slutsatser. I 

studien har även kategoriseringen av karaktärer och hur dessa förhåller sig till ett 

intersektionellt perspektiv undersökts. Analysen visar på att olikheterna i 

porträtteringarna av Ruts bok mellan de feministiska och postkoloniala 

inriktningarna huvudsakligen bygger på ifall de anser att karaktären har stora 

möjligheter att påverka samhället eller ifall de tolkar att samhället i huvudsak 

påverkar karaktärerna. Att alla forskarna har presenterat olika alternativa sätt att 

förstå Ruts bok visar att berättelsen är komplex, med många olika teman som går 

att granska texten utifrån. Att en aspekt som hur forskaren värderar karaktärers 

förmåga att påverka samhället runt sig, visar sig alltså kunna förändra Rut från att 

vara en feministisk ikon till en exploaterad flykting.  
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