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Abstract
Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp av en kvalitativ textanalys analysera
Margaret Atwoods dystopiska framtidsroman Tjänarinnans berättelse. Vi besvarar två
frågeställningar som handlar om hur religion framställs i romanen samt hur
maktrelationer mellan kvinnor och män gestaltas i romanen. Vi besvarar även två
frågeställningar som handlar om didaktik. Den första frågan handlar om hur man som
lärare kan använda sig av skönlitteratur i religionsundervisningen på gymnasiet. Den
andra

frågan

handlar

om

hur

man

som

religionslärare

kan

arbeta

ämnesöverskridande tillsammans med svensklärare. För att besvara våra två första
frågeställningar använder vi oss av två teorier, Bruce Lincolns religionsdefinition och
Nina Lykkes definition av den intersektionella teorin. I den här uppsatsen kommer vi
fram till att de religiösa inslag som förekommer i romanen går att definiera som en
religion samt att det förtryck som gestaltas i romanen inte enbart går att härleda till
skillnader mellan kvinnor och män.
Keywords: The Handmaid’s Tale, Tjänarinnans berättelse, Margaret Atwood,
religion, intersektionalitet, makt, skönlitteratur, undervisning
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1.	
  Inledning
När den första säsongen av tv-serien The Handmaid’s Tale hade premiär på HBO
Nordic våren 2017 var det väldigt många som blev tagna och berörda av den. Vi som
är författare till den här uppsatsen tittade på serien och den väckte en ilska inom oss.
Vi började reflektera kring vår samtid och kring det faktum att kvinnor, än idag,
förtrycks i patriarkala samhällen likt det som gestaltas i The Handmaid’s Tale. Vi
identifierar oss båda två som feminister och vi anser att kvinnors rätt att få bestämma
över sina egna liv och kroppar är något av det viktigaste vi har att försvara.
Kvinnors kamp gällande rätten att få bestämma över sin egen kropp har under de
senaste åren fått stort utrymme i media runt om i världen. I delar av Afrika kämpar
kvinnor för rätten att få bestämma över sitt eget underliv och i vissa delstater i USA
har politiker röstat för förslag om en förändrad och väldigt strikt abortlag. Här i
demokratiska Sverige råder ett relativt jämställt läge och vi kvinnor har till stor del
samma rättigheter som män.
Tack vare vårt intresse för både jämställdhet och litteratur började vi fundera kring
möjligheterna att kombinera det med religionsvetenskap och det var så idén till vår
uppsats föddes. I egenskap av framtida ämneslärare i religion och svenska enades vi
även om att vi ville undersöka möjligheterna att knyta dessa ämnen samman i
klassrummet.

2.	
  Syfte
Vårt syfte är att undersöka hur religion framställs i det fiktiva samhället Gilead med
hjälp av Bruce Lincolns religionsdefinition. Vårt syfte är också att med hjälp av Nina
Lykkes definition av den intersektionella teorin analysera hur maktrelationer mellan
kvinnor och män gestaltas i den dystopiska framtidsromanen Tjänarinnans berättelse
av Margaret Atwood. I egenskap av blivande religionslärare kommer vi även att
reflektera

didaktiskt

kring

hur

man

kan

arbeta

med

skönlitteratur

i
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religionsundervisningen på gymnasieskolan. Vi kommer också att reflektera kring
möjligheterna att som religionslärare arbeta ämnesöverskridande tillsammans med
svensklärare.

2.1	
  Frågeställning	
  
1. Hur framställs religion i det fiktiva samhället Gilead i den dystopiska
framtidsromanen Tjänarinnans berättelse av Margaret Atwood?
2. Hur gestaltas maktrelationer mellan kvinnor och män i samhället Gilead som
den dystopiska framtidsromanen Tjänarinnans berättelse utspelar sig i?
3. Hur kan vårt resultat användas i religionsundervisningen på gymnasieskolan
samt i ett ämnesöverskridande arbete tillsammans med svensklärare?

3.	
  Bakgrund	
  
I vår bakgrund har vi för avsikt att ge läsaren en större förförståelse kring den roman
som utgör vårt material. Vi kommer börja med att berätta om författaren Margaret
Atwood och sedan sammanfatta hennes roman Tjänarinnans berättelse som utgör
den här uppsatsens material. Därefter kommer vi att ge en historisk överblick
gällande den kristna högern och dess utveckling i USA. Anledningen till varför vi gör
det är eftersom den kristna högern och deras konservativa ideologi inspirerade
författaren Margaret Atwood till att skriva den dystopiska framtidsromanen
Tjänarinnans berättelse, något som författaren själv skriver i förordet till romanen.

3.1	
  Margaret	
  Atwood
Författaren Margaret Atwood föddes 1939 i Ottawa och växte sedan upp i Quebec
och Toronto. Hon började tidigt i livet att intressera sig för litteratur och bestämde sig
redan som 16-åring för att hon ville bli författare. Hon började med att studera en
kandidat i filosofi på Victoria College och en kandidat i franska på University of
Toronto. Atwood fortsatte sedan med att studera en master i engelska på Radcliffe
College of Harvard University. Efter sin examen arbetade hon som lärare i engelska
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på olika universitet i Kanada samtidigt som hon skrev romaner och poesi (Margaret
Atwood, 2019a).
Idag är Margaret Atwood mest känd för sina romaner men hon har utöver dessa
författat många noveller, en hel del poesi, ett antal barnböcker samt en grafisk
roman. Att hon är en duktig författare råder det inget tvivel kring och det kan den
långa listan av priser samt utmärkelser som hon mottagit under åren bekräfta. Sedan
hennes karriär påbörjades under 1960-talet har hon mottagit hela 129 olika priser
och utmärkelser, bland annat Canadian Booksellers Association Author of the Year
1989, London Literature Award 1999 samt PEN Center USA Lifetime Achievement
Award 2017 (Margaret Atwood, 2019b).

3.2	
  Sammanfattning	
  av	
  romanen	
  Tjänarinnans	
  berättelse
Romanens handling utspelar sig i det fiktiva samhället Gilead där vi får följa
Tjänarinnan Offred i hennes glädjelösa liv. Offred är en kvinna vars riktiga namn
egentligen är June men som har blivit avpersonifierad med syftet att göra henne
mindre mänsklig. Offred blev tillfångatagen av regimen i republiken Gilead och sedan
utplacerad under strikt bevakning hos paret Waterfords. Hos Anföraren Fred
Waterford och hans Hustru Serena Joy Waterford är Junes syfte att bli befruktad och
föda det barn som paret länge väntat på men som de själva inte lyckats skapa.
Republiken Gilead är det forna USA som utsattes för en statskupp där kongressen
avsattes och grundlagen upplöstes. Landet gick från att styras som en liberal
demokrati till att styras som en bokstavstrogen teokratisk diktatur. Befolkningsantalet
har under en längre tid minskat och problem med att reproducera sig på grund av
miljögifter har uppstått, något som de som tagit över styret vill råda bot på. Kvinnor
som är fertila tillfångatogs och skickades till något som kallas för Institutet. Där lärs
de tillfångatagna kvinnorna av andra kvinnor hur de ska bete sig i rollen som
Tjänarinnor. När de anses vara fullärda och har examinerats blir de tilldelade något
som i romanen kallas för vita vingar. De vita vingarna är en slags huvudbonad som
avskärmar Tjänarinnornas synfält samtidigt som de delvis täcker deras ansikten. De
vita vingarna är något som Tjänarinnorna alltid måste bära så fort de lämnar sitt
hushåll.
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Tjänarinnornas frihet är ett minne blott och deras dagar beskrivs som väldigt
enformiga och strukturerade. När de inte befinner sig i det sovrum de blivit tilldelade
utför de enklare uppgifter i och åt hushållet, exempelvis skickas de till olika butiker för
att inhandla varor. När Tjänarinnorna promenerar till butiker gör de det två och två
med syftet att bevaka varandra samtidigt som de alltid är övervakade av Ögon. Ögon
är män som arbetar som vakter samtidigt som de spanar åt dem som styr Gilead.
Tjänarinnornas plikter innefattar deltagande vid olika ritualer där ritualen Ceremoni är
den mest betydelsefulla. Ritualen Ceremoni innebär att Tjänarinnorna, under tvång,
blir befruktade av sin Anförare varje gång kalendern visar att det pågår ägglossning.
Vid den här ritualen deltar även Hustrun, en Väktare samt hushållets Marta. Under
denna ritual är det strikt förbjudet att visa känslomässig ömhet då syftet endast är att
befruktning skall ske.
Förutom Tjänarinnorna har även de andra människorna i Gilead plikter som styrs av
värderingar som är hämtade ur Bibeln. Alla medborgare har blivit tilldelade en roll
baserat på den funktion som de har i samhället. Lever medborgarna inte upp till sin
roll och följer de regler som är uppsatta straffas de hårt vilket oftast slutar med en
offentlig avrättning. I Gilead har männen generellt sett högre social status än
kvinnorna men de undkommer ändå inte döden om de brutit mot det regelverk som
är upprättat.

3.3	
  Den	
  kristna	
  högern	
  i	
  USA
Ozzano (2017, 134) redogör för att den kristna högern började mobilisera sig i USA
under 1980-talet. De frågor som rörelsen ställde sig i opposition emot var abort,
homosexuellas rättigheter och pornografi vilket lockade många väljare. Rörelsen
växte sig ännu starkare under 1990-talet genom att tona ned sin hårda retorik och
anpassa sig till det rådande samhällsklimatet. Under den här perioden innehöll den
kristna högerns propaganda färre religiösa inslag vilket ledde till att fler människor
började sympatisera till deras politik.
Malin Beeck (2014, 7-8) har i sin bok Guds folk – ett reportage om USAs kristna
höger intervjuat personer samt läst litteratur om evangeliska kristna, ett arbete som
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pågått under en tidsperiod på två år. Beecks syfte är att få en bättre förståelse för
den evangeliska kristna rörelsen i USA samt hur den har påverkat det amerikanska
folket och samhället. Reportagets fokus är på folkrörelsen och inte på den politiska
eliten. Beeck beskriver att boken handlar om hur hon sett att det inom organiserade
kyrkor skapas en identitet. Denna identitet har sedan blivit en del av en kraft som
påverkat samhället, delstater samt närsamhället oavsett om presidenten har varit
demokrat eller republikan.
Individer som tillhör de evangeliska kristna innefattar olika sorter av bokstavstroende
protestanter som har inriktat sig på individens ansvar samtidigt som de har en sträng
moralsyn och en stark personlig tro. De kristna fundamentalisterna har under
perioder underskattats gällande sin påverkan på politiken i USA. USA är ett land med
cirka 300 miljoner invånare där ungefär hälften av dem röstar vid val. Beeck (2012,
42) skriver att 10-15 procent av USAs vita kristna räknas ha en anknytning till den
kristna högern samt att den kristna högern i USA främst hittar sina medlemmar bland
vita evangeliska protestanter och en mindre grupp konservativa katoliker. Den kristna
högern fokuserar på frågor som berör statlig inskränkning i föräldrars befogenheter,
abortmotstånd och kritik mot sexuella minoriteter. En varaktig anknytning, både
religiöst och politiskt, till rörelsen sägs däremot ungefär fyra miljoner amerikaner ha
och utifrån dem är några hundra tusen politiska aktivister (Beeck 2014, 10-11).
I USA finns det en konkurrens om de troende då det finns ett flertal samfund som
lever bredvid varandra. Religionsvetare har enligt Beeck (2014, 42) försökt skapa sig
en uppfattning kring hur kyrkolivet fungerar och hur det påverkar medlemmarnas
värderingar i USA. Dessa religionsvetare har kommit fram till att det finns två
indelningar inom den protestantiska församlingen, nämligen moderata samt
evangeliska församlingar. De evangeliska praktiserar en mer bokstavstrogen tro men
hur religionen utövas kan skilja sig åt. De fundamentalistiska kyrkorna ägnar sig åt en
noggrann läsning av Bibeln samtidigt som de pentekostala kyrkorna snarare ägnar
sig åt tungomålstalande och utlevande tradition.
Beeck (2014, 83-86) skriver att uppkomsten av den kristna högern i USA enligt vissa
religionsvetare skedde när 100 brittiska puritaner kom med fartyget Mayflower år
1620 och ankrade i Massachusetts. Engelsmännen var puritaner, protestantiska
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flyktingar, som inte tålde sin kungs hållning mot den katolska kyrkan. De sökte mark
för att bygga ett kristet samhälle där religiös lydnad och flitighet skulle spela centrala
roller. Puritanernas huvudsakliga mål var att införa ett bokstavstroget samhälle där
deras tro skulle bygga på läran om predestination. Dessa bibeltrogna individer växte
till antalet och kom sedan att spela en stor roll i den amerikanska politiken.
Sammanfattningsvis kan man säga att vissa puritanska grundtankar sammanfogades
in i den amerikanska politiken där många tankesätt lever vidare än idag.
Det är först på 1950-talet som den kristna högern börjar formulera om sin identitet.
Det är främst i USAs södra delar som de efter inbördeskriget börjar skapa sig en
rörelse. Medborgarrättsrörelsen kämpade för att segregationen skulle få ett slut men
den vita majoriteten i södern svarade som de brukade göra, nämligen med att varje
delstat ska få bestämma själva (Beeck 2014, 97).
1979 samlades manliga politiker och pastorer hemma hos baptisten Jerry Falwells i
Lynch, Virginia. Där grundade de den politiska organisationen Moral Majority vars
syfte var att förena moraliskt sinnade religiösa över kyrkgränserna. Tidigare hade det
varit en princip att inte diskutera politik inom de kyrkliga rörelserna men detta bröts
då den politiska organisationens grundande ansågs viktig. Moral Majority ville
återställa USAs traditionella värden och för att locka till sig anhängare ställdes
frågorna om religionsundervisning i skolan samt abort i centrum. Detta skedde under
tiden som Ronald Reagan kandiderade till president och kyrkorna försökte under
tiden då han bedrev sin presidentkampanj att få sina medlemmar att rösta på honom.
Beeck (2012, 100-102) skriver att Reagan talade om hur viktigt det var med statens
makt i hemmen och sänkta skatter, något som Moral Majority stod bakom. Den
kristna högern blev sedan vinnarna när Reagan år 1980 valdes till president och då
blev den förste republikanske presidenten som framgångsrikt använde sig av “den
trebenta pallen”. ”Den trebenta pallen” innefattar vapenliberalism, kristen moralism
samt en kritisk syn på skatt. Den kristna högern har således under en lång tidsperiod
lagt ned tid på att bli mäktiga, något som de till slut lyckades med. En förklaring till
hur de än idag lyckas bibehålla sin popularitet bland de amerikanska väljarna kan
vara dess bakgrund i den amerikanska religiösa historien (Beeck 2014, 164).
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Beeck (2014, 108) skriver sammanfattningsvis att den evangelikala traditionen än
idag är stark inom USAs politik och att en snabb vändning till en mer sekulariserad
tradition inte är trolig. Kristendomen kommer snarare högst troligt att fortsätta
påverka den amerikanska politiken.
Hedges (2008, 41-42) skriver att de politiska lobbyisterna från de kristna högern nu
spelar en avgörande roll i den amerikanska politiken och att de har inflytande över
domstolen, representanthuset, senaten och regeringen från yttre delar av samhället.
Vissa av de lobbyister som blivit invalda står för konservativa och kvinnofientliga
åsikter. Ett exempel på en sådan person är republikanen Tom Coburn som i sin
kampanj fokuserade på kampen för ett abortförbud samt dödsstraff för de läkare som
utfört aborter då lagen mot aborter trätt i kraft.

4.	
  Forskningsöverblick
Nedan kommer vi att presentera tidigare forskning relaterat till vårt uppsatsämne. Vi
har valt ut de artiklar som berör vårt syfte och våra frågeställningar samt ger en
överblick kring det rådande forskningsläget. Forskningen behandlar främst romanen
Tjänarinnans berättelse samt författaren Margaret Atwood med inriktning på
könsroller, makt och även religiösa aspekter i romanen.

4.1	
   New	
   Norms	
   of	
   Gender	
   and	
   Emergence	
   of	
   Identity	
   Crisis	
   in	
   Margaret	
   Atwood’s	
  
The	
  Handmaid’s	
  Tale
Sayeed	
  Rahim	
  Moosavinia	
  och	
  Tayyebeh	
  Behvand	
  Yousefi
Författarna Sayeed Rahim Moosavinia, doktor i filosofi, och Tayyebeh Behvand
Yousefi arbetar på Department of English Language and Literature på Shahid
Chamran University of Ahvaz i Iran. De har i denna artikel tillämpat Judith Butlers
teori “Theory of gender performativity” och hennes analys gällande psykisk makt.
Författarna har genomfört en analys av maktrelationerna i Margaret Atwoods roman
The Handmaid’s Tale. Judith Butler är känd för sin forskning där hon jämför
7

skillnaden mellan biologiskt kön och genus, även kallat socialt konstruerat kön. Syftet
med artikeln är att visa hur könsrollerna förändras och modifieras med hjälp av makt
samt hur bevarandet av normer fungerar. Författarna nämner vid ett flertal tillfällen i
sin artikel att det förekommer religiösa element i romanen men eftersom de aldrig
nämner en specifik religion vid namn kommer vi nedan att benämna det som
“religionen”.
Författarna har kommit fram till att regeringen i Gilead konstruerar ett patriarkalt
samhälle vars mål är att normalisera de nya lagförda normerna som råder. Detta
innebär i sin tur att om man som medborgare bryter mot normen bryter man således
även mot lagen och kommer då att dömas. Tjänarinnorna som anses vara
medborgare måste därför lära sig de nya normerna på Institutet för att kunna
anpassa sig till den nya samhällsstrukturen. Där undervisas de av Tanter eftersom
det enligt Gileads regering anses vara effektivt att kvinnor får lära sig av andra
kvinnor. Detta innebär i sin tur att regeringen i detta fall gör ett undantag från
normerna då de tillåter ett matriarkalt styre på Institutet.
Moosavinia och Yousefi liknar Tanternas roll i romanen med rollen som de kristna
predikanterna hade under den sena perioden av antiken. Författarna liknar Tanternas
relation med Tjänarinnorna vid relationen mellan en predikant och hens lärjungar
eftersom de lär Tjänarinnorna hur de ska leva i Gilead. Ytterligare en anledning till
varför Tanterna liknas vid predikanter är på grund av att de ofta är den offentliga
talaren som introducerar folksamlingar till diverse ritualer.
Vad gäller religionens förekomst i Tjänarinnans berättelse så har Moosavinia och
Yousefi kommit fram till att staten förlitar sig på religionen vid legitimering av nya
lagar samt att vissa delar av Bibeln används för att legitimera handlingar. Tanken
bakom Tjänarinnornas syfte att reproducera sig härstammar från berättelsen om
Rakel och Jakob i Bibeln, en berättelse som både Tanterna och Anföraren läser högt
för Tjänarinnorna. Detta menar författarna att de gör för att visa på den religiösa
kopplingen till ritualen samt för att öka den känslomässiga övertygelsen.
Författarna nämner även ritualen Vittnesbörd som de menar är något som lånats från
religionen. Syftet med den ritualen är att kvinnor ska erkänna sina synder som de
utförde i sitt förra liv när det inte var republiken Gilead som styrde.
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4.2	
   The	
   originality	
   of	
   The	
   Handmaid’s	
   Tale	
   &	
   The	
   Children	
   of	
   Men:	
   Religion,	
   justice,	
  
and	
  feminism	
  in	
  dystopian	
  fiction	
  
Fransesco	
  Bacci	
  
Fransesco Bacci är en italiensk författare och journalist baserad i London. Han var
tidigare verksam vid University of Languages and Literatures of Macerata i Italien där
han under många år studerade till en master i språk, kultur och litterär översättning. I
den här artikeln har han gjort en jämförande analys mellan Margaret Atwoods The
Handmaid’s Tale och P.D James The Children of Men med syftet att belysa och
diskutera hur dessa historier delar och undersöker teman som rättvisa, politik,
feminism, kön, hopp, infertilitet, mänskliga rättigheter och värdighet i dystopisk
litteratur.
Författaren skriver att Atwood på ett bra sätt bygger upp och förklarar hur samhället
och medborgarnas, främst kvinnornas, rättigheter skiftar när landet går från att vara
det liberala USA till det religiösa Gilead. Ett exempel på det är när kvinnorna inte
längre får arbeta eller behålla sina pengar på sina bankkonton då dessa istället ska
förvaltas av männen.
Bacci har i sin analys slagit fast att Gilead är ett patriarkalt och totalitärt samhälle
som är baserat på religion. Samhället reglerar könsnormer, sexualitet och ideologi
med hjälp av en politik som baseras på Bibeln och mer specifikt, delar ur den första
Moseboken. Författaren har tittat närmare på kvinnornas utsatta situation och kommit
fram till att männen har fått mer makt och inflytande än kvinnorna efter att problemen
med minskade födelsetal har drabbat samhället. Att få barn blir således ett
privilegium som endast de rika medborgarna får ta del av och fertila kvinnor faller
offer för samhället Gileads nya ideologi och regelverk. Med hjälp av religionen sker
en serie förtryckande handlingar där individer berövas rätten till sina mänskliga
rättigheter. Dessa handlingar riktar sig främst mot minoriteter, i detta fall kvinnor.
Denna svåra situation som befolkningen, och återigen främst kvinnorna, har hamnat i
kan sammanfattas med två ord, nämligen infertilitet och hopp. I en teokrati som
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Gilead är det nämligen inget problem att hänvisa till Bibeln och tvinga människor att
leva efter det budskap samt innehåll som den har.

4.3	
   Gender,	
   Ontology,	
   and	
   the	
   Power	
   of	
   the	
   Patriarchy:	
   A	
   Postmodern	
   Feminist	
  
Analysis	
  of	
  Octavia	
  Butler’s	
  Wild	
  Seed	
  and	
  Margaret	
  Atwood’s	
  The	
  Handmaid’s	
  Tale	
  
Aisha	
  Matthews	
  
Författaren Aisha Matthews har en kandidat i engelska från Yale och en
masterexamen från Southern New Hampshire där hon studerade Octavia Butler’s
bokserie Patternmaster. Matthews är i sitt arbete intresserad av frågor som rör makt,
social konstruktion och identitet kopplat till kön. I den här artikeln genomför Matthews
en postmodern feministisk analys på två romaner, nämligen Octavia Butler’s Wild
Seed och Margaret Atwood’s The Handmaid's Tale. Hennes syfte är att undersöka
könsroller med fokus på relationen mellan Tjänarinnan Offred och Anföraren Fred
samt att titta på regelverket som råder gällande giftermål.
Matthews menar att Gilead är en patriarkal regim där kvinnorna sägs leva under
skydd. Egentligen är de dock en del av ett system som definierar dem efter deras
biologiska kön samt sociala status. Offred definieras efter hennes förmåga att kunna
föda barn och blir på grund av det placerad som Tjänarinna i ett hushåll. Hon lever
på så vis skyddad men också kontrollerad samt utan fri vilja.
Vad gäller äktenskapet i The Handmaid’s Tale skriver Matthews att det baseras på
berättelsen om Rakel, Jakob och Bilha som återfinns i Bibeln. Matthews menar att de
tolkar denna berättelse bokstavligt och att deras äktenskap blir en slags förvrängning
av det traditionella äktenskapet mellan endast en man och en kvinna. I detta
äktenskap spelar Offred rollen som den oönskade men ack så nödvändiga Bilha. I
relationen mellan Offred, Fred och Serena Joy går det att finna maktobalanser
mellan kvinnorna då Serena Joy som är gift med Fred innehar mer makt i relationen
än vad Tjänarinnan Offred har. Generellt sett handlar inte äktenskapen om sex och
reproduktion utan det anses snarare vara en statusmarkör, ingår man i ett äktenskap
får man högre social status. Slutligen menar Matthews att genom att förändra synen
på det klassiska äktenskapet när Tjänarinnan också inkluderas så använder Gilead
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kristendomen och dess historia om relationen mellan Rakel, Jakob och Bilha som
exempel vid rättfärdigandet av den här typen av relation som egentligen är otrohet.

4.4	
  Margaret	
  Atwood	
  Feminism	
  and	
  fiction
Fiona	
  Tolan
Dr Fiona Tolan arbetar på Liverpool John Moores University inom humaniora och
samhällsvetenskap. Hon är specialiserad på modern brittisk fiktion, kvinnors samtida
författarskap och andra vågens feminism. I boken Margaret Atwood Feminism and
fiction undersöker hon Margaret Atwoods elva första romaner i samband med
utvecklingen av andra vågens feminism. Tolan undersöker också den dynamiska
relationen mellan Atwoods fiktion och feministteori och mer specifikt vill hon se hur
romanerna framställs med hjälp av feministisk analys (Tolan 2007, 1-4).
Tolan (2007, 144-147) menar att Atwoods The Handmaid’s Tale, som handlar om
Offred som är fångad i den förtryckande totalitära regimen Gilead, är hennes mest
kända roman hittills. Författaren anser att huvudkaraktären Offred inser att hennes
överlevnad är baserad på hennes tro på en utopisk plats dit hon kan rymma. Offred
dagdrömmer om sitt tidigare i frihet tillsammans med sin familj och är övertygad om
att hon en dag får återvända till dem. Denna inställning och målbild gör att hon hittar
strategier som hjälper henne att orka kämpa för sin överlevnad i Gilead.
I Atwoods roman är varje karaktär dels kategoriserad på ett begränsat sätt och dels
avhumaniserad. Dessa kategoriseringar förminskar individen genom att reducera hen
till en föregiven gruppstatus. Andra influenser som Atwoods litterära verk specifikt har
drag av enligt författaren är Amerikansk puritanism och de totalitära regimerna i
början av 1900-talet, men hon berör också feministisk utopi från 1970-talet och visar
på hur samhället skulle vara om de elementen var fullt utvecklade (Tolan 2007, 150).
Tolan (2007, 173) anser att Atwood i The Handmaid’s Tale har besvär med att förena
kommunitarismens krav med den liberala efterfrågan på universell frihet. Offred kan
enbart bli en flykting i det samhälle som hon lever i, som är osäker på om ett
alternativ existerar. Denna obeslutsamhet menar Tolan speglar den position
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feminismen hade på mitten av 1980-talet. Genom att uttala det potentiellt farliga i
vissa riktlinjer som den feministiska rörelsen var på väg mot visar The Handmaid’s
Tale Atwoods beslut om att förespråka mer försiktighet och att försvara frihet före
ideologi.

4.5	
   Women	
   and	
   Women:	
   Use	
   of	
   Women	
   Types	
   as	
   Rhetorical	
   Techniques	
   in	
  
Atwood’s	
  Handmaid’s	
  Tale	
  and	
  Tepper’s	
  Gate	
  to	
  Women’s	
  Country	
  
William	
  Bowman
Författaren William Bowman argumenterar i den här artikeln för att Margaret Atwood i
romanen The Handmaid’s Tale och Sheri S. Tepper i romanen Gate to Women’s
Country använder sig av samma feminina könsroller till sina karaktärer i romanerna.
Bowman menar att dessa könsroller används till att utforska ideala kvinnliga
könsroller och deras relation till samhället. Med hjälp av dessa könsroller ska
författaren först undersöka det komplexa i kombinationen mellan den enskilda
identiteten samt samhällsidentiteten och därefter undersöka kvinnornas förmåga att
ta plats i det sociala rummet. Bowman argumenterar dessutom för att de båda
författarna använder sig av dessa karaktärer som en del i deras större engagemang
med den politiska rörelsen om kön i USA under 1980-talet.
De tre könsroller Bowman hävdar förekommer i romanerna är “the pathetic woman”,
“the heroic woman” och “the enlightened woman”. Protagonisten har i novellen rollen
som “the enlightened woman”. Den rollkaraktären känner en frustration kring
samhällets könsroller samt har en inre konflikt mellan dessa två jag, det personliga
och det samhälleliga. “The heroic woman” är en kvinna med manliga attribut såsom
tilltro, kunskap samt makt och som har accepterat sina karaktärsdrag. Dessa drag
gör att hon ofta hamnar i konflikt med de maskulina enheterna, det patriarkala
förtryckande systemet, i romanen. “The pathetic woman” definierar sig själv
överensstämmande med den könsroll utformad av det förtryckande patriarkala
systemet. Den biologiska könsrollen är lämplig för det patriarkala samhället eftersom
de kan etablera manlig makt på kvinnors bekostnad.
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I The Handmaid’s Tale representerar Janine “the pathetic woman” och karaktäriserar
Moral Majority-kvinnan, kvinnan som bär barn. Janine är den bibliska könsrollen som
fullföljer de ceremonier och plikter som åligger henne. Karaktären Moira är motsatsen
till Janines roll i romanen och företräder “the heroic woman”. Moria ska representera
andra vågens feminism. Hon har maskulina karaktärsdrag, vill ha kontroll och makt
över sig själv. Enligt protagonisten Offred är hon kvinnan i romanen som vill omstörta
Gileads maktstruktur. Offred representerar “the enlightened woman” som är splittrad
mellan det konservativa och det liberala. När Gilead tar över samhället blir hon
utvändigt en Tjänarinna, men släpper inte taget om sitt forna jag trots hjärntvätten
Gilead utsätter henne för.
Bowmans slutsats är att de båda författarna använder de kvinnliga könsrollerna som
verktyg för deras politiska kommentarer. Författaren skriver att Atwood har en
motvilja till både den konservativa majoritetens könsroll och andra vågens feminisms
könsroll

vilket

gestaltas

genom

karaktärerna

Janine

och

Moira.

Enligt

artikelförfattaren motsätter sig Atwood starkt idén att det ska finnas en “idealkvinna”,
snarare argumenterar hennes kvinnotyper för behovet av att varje kvinna själv ska
definiera sina ideal och att samhället ska erbjuda henne friheten att kunna göra det.

5.	
  Teori
I den här uppsatsen har vi valt att använda oss av två teorier för att analysera vårt
resultat. Den första teorin vi kommer att använda oss av är Bruce Lincolns
religionsdefinition som går att härleda till vår första frågeställning om hur religion
framställs i det fiktiva samhället Gilead i Tjänarinnans berättelse. När vi sedan
analyserar maktrelationer mellan kvinnor och män i romanen kommer vi att använda
oss av Nina Lykkes definition av den intersektionella teorin.

5.1	
  Bruce	
  Lincolns	
  religionsdefinition
Vi har valt att använda oss av Bruce Lincolns religionsdefinition för att analysera hur
religion

framställs

i

det

fiktiva

samhället

Gilead.

Lincoln

anser

att

en

religionsdefinition måste vara flexibel, tillåta stor variation och till viss del innehålla
13

delar ur de fyra kategorierna som hans religionsdefinition består av. Vi är medvetna
om att det finns andra religionsdefinitioner men har valt att utgå från Lincolns
eftersom den består av kategorier som vi anser är tydligt formulerade men samtidigt
flexibla. Kategorierna har gett oss utrymme att själva definiera och tolka de religiösa
inslagen som förekommer i den roman vi har använt oss av som material (2006, 57).
Lincoln (2006, 5-7) delar in religion i fyra olika kategorier, nämligen diskurser, ritualer,
gemenskaper samt institutioner. Med diskurs menas det som berättas och visas med
hänvisning till religion och det kan exempelvis vara en myt eller en predikan. En ritual
är alltid en slags handling där målet med ritualen kan vara att skapa en bättre värld.
Vad gäller gemenskaper så innebär det gruppens medlemmar där deras
gemensamma intresse och mål åsyftas. Den fjärde och sista kategorin som Lincoln
(2006, 5-7) kallar för institutioner innefattar den del som reglerar den religiösa
diskursen och de ovan nämnda kategorierna ritualer samt gemenskaper. Det kan
även hända att kategorin institutioner påverkar en eventuell modifiering av den
religiösa diskursen.

5.2	
  Nina	
  Lykkes	
  definition	
  av	
  den	
  intersektionella	
  teorin
Vi har valt att använda den intersektionella teorin eftersom det i den roman vi utgår
från i vår analys gestaltas maktrelationer som inte enbart är baserade på kön. Vi kan
med hjälp av den intersektionella teorin belysa maktrelationerna mellan kvinnor och
män i romanen samt kategorierna religion, kön, ålder, klass och sexualitet.
Nina Lykke (2003, 47-48) som är professor i genusvetenskap samt ledare för ett
doktorandprogram i tvärvetenskaplig genusforskning vid Linköpings universitet
redogör i sin artikel “Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen”
för sin version av den intersektionella teorin. Begreppet intersektionalitet är en
skandinavisk översättning av det engelska begreppet “intersectionality” som betyder
att genomskära eller att korsa. Historiskt sett har begreppet vuxit fram ur
skärningspunkten mellan postkolonial teori, postmodern feministisk teori, queer-teori
samt black feminism men det var först 1989 när Kimberlé Williams Crenshaw
publicerade sin artikel Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black
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Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist
Politics som begreppet “intersectionality” blev etablerat.
Begreppet intersektionalitet används bland annat inom forskning kring genus,
etnicitet och sexualitet med syfte att analysera och se på samverkan mellan olika
maktförhållanden i samhället. Analysen baseras på kategorierna kön, etnicitet,
sexualitet, ålder, nationalitet, klass, funktionalitet etc. Dessa kategorier som vi nu har
nämnt kan inte ses som enskilda utan ska snarare studeras som en enhet eftersom
de

tillsammans

har

en

tendens

att

främja

förtryck.

Poängen

med

en

intersektionalitetsanalys är nämligen att studera hur de olika kategorierna
samspelar. Fördelen med denna teori är att vid studier av en kvinnas situation ser
den inte endast till hennes kön utan inkluderar även andra faktorer som kan påverka
hennes situation och möjligheter i livet. De olika faktorerna överlappar varandra och
påverkar således varandra (Lykke 2018, 48-52).
Den intersektionella teorin är enligt Lykke (2005, 8) en feministisk teori som går ut på
att analysera hur sociokulturella maktordningar och rankningssystem samspelar och
bildar inklusion samt exklusion kring kategorier som kön, sexualitet, ålder,
funktionalitet etc. Sammanfattningsvis går det att säga att analysen går ut på att se
hur de olika kategorierna konstruerar varandra.
Lykke (2003, 53) menar att vid användandet av den intersektionella teorin måste en
begreppsram skapas. En begreppsram innebär att man väljer ut de olika
kategorierna som ska ingå i analysen samtidigt som man då väljer bort vissa
kategorier. Att inkludera alla dimensioner och kategorier skulle vara alltför
omfattande och i stort sett omöjligt (Lykke 2003, 53).
Den kritik som oftast formuleras mot den intersektionella teorin är just det faktum att
den öppnar upp till möjligheten att analysera ett oändligt antal kategorier samt
dimensioner. Denna kritik går dock att undkomma om man i sitt arbete med teorin
redogör för det urval av kategorier och dimensioner man valt att utgå ifrån och
således tydliggör att det finns andra kategorier och dimensioner utöver de som ingår i
den aktuella analysen. På så vis förmedlas också budskapet att det inte finns några
specifika kategorier eller dimensioner som är viktigare än andra.
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6.	
  Material	
  och	
  metod	
  
Som metod har vi har valt att genomföra en kvalitativ textanalys då vårt syfte är att
analysera en roman, dess innehåll och budskap. Innan vi påbörjade textanalysen
enades vi om att markera samtliga stycken och begrepp som går att härleda till makt
och religion. Begrepp vi markerade var exempelvis Bibel, sekt, kontroll, Gud och
regler.
Vårt material består av romanen Tjänarinnans berättelse (The Handmaid’s Tale) som
är skriven av Margaret Atwood. Originalversionen publicerades år 1985 och året
därpå översattes den till svenska. Den har efter det getts ut i ett flertal versioner där
den största förändringen har varit en revidering av förordet. Vi kommer i vår uppsats
att utgå från den svenska pocketutgåvan som utgavs 2018 av Norstedts. Romanens
originaltitel är The Handmaid’s Tale men i den här uppsatsen har vi valt att använda
oss av den svenska översättningen av romanen.
Tjänarinnans berättelse är en dystopisk framtidsroman där man får följa
huvudpersonen June som redogör för sina tankar i nutid samt för berättelser om
hennes upplevelser i dåtid. Berättaren befinner sig på samma nivå som det hon
berättar om och den här typen av berättarteknik kallas för en homodiegetisk
berättarstil. Författaren använder sig av första person singularis vilket innebär att
hela romanen är skriven i jag-form (Nikolajeva 2017, 253).
I vårt arbete med den kvalitativa textanalysen har vi utgått från den analysmodell
som Johanna Ledin och Ulla Moberg (2019, 200) presenterar i boken Metoder i
medie- och kommunikationsvetenskap. En förutsättning för att utforma en
analysmodell är att det finns en forskningsfråga att utgå ifrån. En textanalys ska ske
förutsättningslöst, genom att pröva sig fram och ställa frågor till texten samt att
undersöka den från olika infallsvinklar. Strukturen på Ledin och Mobergs (2019, 200)
modell omfattar fyra kategorier: innehåll, relation, form och intertextualitet. Innehåll är
textens propositioner och teman samt vad texten påstår om sagda teman. Hit hör
också allt som sker i texten samt aktörernas roller. Kategorin relation är språkets
relationsskapande kapacitet, exempelvis tilltal. Sammanfogar man kategorierna
innehåll och relation leder det oss till kategorin form vars funktion är att språkligt
binda ihop stycken och passager, exempelvis med hjälp av meningsbyggnad samt
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ordval. Intertextualitet inkluderar och genomskär de andra delarna i analysen.
Sammanfattningsvis går det att säga att samtliga kategorier som ingår i analysen
förhåller sig till varandra och samspelar.
Ledin och Moberg (2019, 201-204) skriver att frågorna som analysen utgår ifrån kan
vara riktade till textens innehåll, relation, form eller intertextualitet. Det är vanligt att
inleda sin analys med en övergripande kontextuell analys vilket framställer
kommunikationssituationen, det vill säga vem textens avsändare är och vem dess
mottagare är samt hur texten har nått läsaren. Författarna menar att beroende på när
texten är publicerad kan det visa på samband till något specifikt som skedde i
samhället vid utgivningstillfället. Vad gäller textens genre kan den definieras utifrån
textens ordval och stil. Med det som utgångspunkt har man ett utgångsläge för att
närmare kunna studera textens syfte och grundstruktur. När man väl har möjlighet att
studera textens innehåll kan man utläsa vad texten behandlar samt om finns ett
huvudtema eller delteman. Vid analys av textens relation undersöker den som
analyserar olika språkhandlingar i texten samt den relation som skribenten skapar
med läsaren. En text kan exempelvis komma med påstående, uppmaningar eller
erbjudanden. Den kan också förmedla attityder och på olika sätt tilltala läsaren.
Textens form innefattar vilka funktioner och syften textens olika delar har. Texten och
dess form kan således studeras i sin helhet där man exempelvis kan se om den har
en röd tråd samt vilka teman framträder.
Ledin och Moberg (2019, 204-205) påstår att textanalysen inte behöver ske i den
ordning som ovan har nämnts eller att alla delar behöver inkluderas i varje analys
som genomförs. En analys kan formas utefter det mål och det syfte man har med
analysen. Det kan exempelvis vara vilken karaktär texten har, vilka värderingar som
förs fram eller vad som står skrivet mellan raderna.
När vi läste Tjänarinnans berättelse utgick vi från Bruce Lincolns religionsdefinition
och med hjälp av hans definition har vi genomfört en textanalys i stil med det vi ovan
nämnt. Under tiden som vi läste romanen markerade vi alla ord och stycken som går
att härleda till Lincolns (2006, 5-7) fyra kategorier och använde sedan detta som
utgångspunkt i vår analys. När vi hade läst ut romanen sammanfattade vi handlingen
och ordnade samtliga ord och stycken som vi hade markerat under läsningens gång
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med Bruce Lincolns religionsdefinition som utgångspunkt. Denna sammanfattning
blev sedan utgångsläget för vårt resultat där vi kodade vårt material. Med hjälp av
Bruce Lincolns religionsdefinition kommer vi också att analysera vårt material och
försöka identifiera hur religion framställs i det fiktiva samhället Gilead.

7.	
  Urval
Vi har valt att begränsa oss till romanen Tjänarinnans berättelse i denna uppsats. Vi
är medvetna om att det den 1e oktober 2019 gavs ut en uppföljare med namnet
Gileads döttrar men vi har valt att förhålla oss till den första boken som utgångspunkt
för vår kvalitativa textanalys. Detta var ett beslut som vi gemensamt fattade efter att
vi hade läst Gileads döttrar då vi insåg att två romaner skulle generera i en för stor
mängd material att bearbeta sett till den tidsram vi har att förhålla oss till.
Förutom bokform finns även Tjänarinnans berättelse i form av en tv-serie. Den här tvserien finns att ta del av på streamingtjänsten HBO Nordic under namnet The
Handmaid’s Tale och den började sändas i april 2017. I dagsläget finns det totalt tre
säsonger och en fjärde är planerad. Anledningen till varför vi har valt att inte nämna
tv-serien i vårt resultat eller i vår analys är på grund av att den inte återspeglar
handlingen i romanen då tv-serien snarare är fritt baserad på den.

8.	
  Resultat	
  
Vi har valt att kategorisera vårt resultat efter Bruce Lincolns (2006, 5-7)
religionsdefinition. För att strukturera vårt resultat samt underlätta för läsaren har vi
valt att använda Lincolns fyra kategorier som rubriker. De rubriker vi använder oss av
i detta kapitel är diskurs, gemenskaper, ritualer samt institutioner. Rubrikerna diskurs
och ritualer innehåller resultat som går att härleda till vår första frågeställning som
handlar om religion. Rubrikerna gemenskaper samt institutioner innehåller resultat
som går att härleda till vår andra frågeställning som handlar om maktrelationer.
Under rubrikerna gemenskaper, ritualer samt institutioner har vi underrubriker där vi
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förklarar dessa kategorier mer ingående. Rubriken diskurs har inga underrubriker
eftersom vi där valt att skriva om de berättelser och myter som nämns i romanen och
som går att härleda till religion. Valet av ordningen av våra rubriker samt
underrubriker är ordnat på ett sätt som ska underlätta för läsaren då vi anser att
läsaren behöver vara införstådd med delarna diskurs och gemenskaper innan vi
redogör för rubrikerna ritualer samt institutioner.

8.1	
  Diskurs
Enligt Lincoln (2006, 5-6) innefattar kategorin diskurs allt som berättas eller visas
med hänvisning till religion. Det kan exempelvis vara en myt eller en predikan.
I förordet till Tjänarinnans berättelse refereras det till Bibeln och den första
Moseboken 30:1-3.
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 in till henne, för att hon
må föda i mitt sköte, så att genom henne också jag får avkomma
(Atwood, 2018 Förord)

Vid upprepade tillfällen fortsätter Atwood (2018) att referera till Bibeln och dess
karaktärer.

De

övriga

bibliska

referenserna

som

nämns

i

romanen

är

Apostlagärningarna, Jobs bok, berättelsen om Adam och Eva samt berättelsen om
Isebel. I romanen får man som läsare endast insyn i ett hushåll så därför vet man
som läsare inte om varje hushåll har en Bibel inlåst, det framkommer däremot att
paret Waterfords har det. Exakt vem eller vilka av alla invånare i Gilead som faktiskt
får läsa Bibeln, som också benämns som Skriften, framkommer inte men i
Tjänarinnans berättelse är det endast Anföraren Fred som gör det. De övriga
individerna som ingår i hushållet får endast lyssna på när Anföraren läser berättelser
ur Bibeln. Bibeln som ting nämns aldrig i någon annan miljö än när den tas fram i
vardagsrummet hemma hos paret Waterfords, i övrigt refereras det till olika delar ur
Bibeln utan att den gestaltas i fysisk form (Atwood 2018, 115-117).
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I Tjänarinnans berättelse nämns butiker som kallas för Själarullar och där inne finns
det speciella skrivare som skriver ut böner i form av rullar. Dessa rullar innehåller
böner som fyller olika funktioner beroende på köparens behov. Det finns bön om
hälsa, rikedom, vid ett dödsfall, vid en födelse och om syndernas förlåtelse. Bönerna
beställs via datorer inne i butiken där köparen väljer vilken eller vilka böner hen vill
ha. Att beställa bönerullar är en ritual som visar på fromhet och trohet mot regimen.
Om en Hustru beställer böner hjälper det hennes man i karriären (Atwood 2018,
204).
Utöver kristendomen som religion så nämns även Judendomen. Judarna kallas av
regimen i Gilead för sektmedlemmar och det framgår i romanen att de fick ett val där
de antingen skulle konvertera och få tillåtelse att stanna i Gilead eller emigrera till
Israel. Om konvertiterna inte följde dessa riktlinjer ansågs de vara bråkiga och kunde
då hängas på Muren där de pryddes med gula davidsstjärnor. Muren är en plats där
samtliga avrättade individer hängs upp, likt skyltdockor, för att påminna Gileads
medborgare om konsekvenserna av att inte följa regler och lagar. När den
fundamentalistiska kristna regimen tog makten i Gilead ville deras ledare undanröja
andra religiösa grupper och utförde exempelvis nattliga räder hemma hos individer
som regimen misstänkte tillhörde en annan religion än den rådande. Några av de
religiösa grupper som utpekas som ett hot mot den rådande religionen är kväkare,
baptister, katoliker och Jehovas vittnen (Atwood 2018, 40, 110, 241, 263).

8.2	
  Gemenskaper
Enligt Lincoln (2006, 6-7) innefattar kategorin gemenskaper de medlemmar som är
en del av gruppen. Denna grupp konstruerar en identitet med referens till en religiös
diskurs och dess praktik. Medlemmarna i denna grupp vördar en och samma text, de
utövar samma ritualer och de följer samma regler. Under denna rubrik syftar vi på
Gileads invånare när vi redogör för gemenskaper. Vi har valt att under rubriken
gemenskaper sortera de olika roller som individerna har i Tjänarinnans berättelse
med hjälp av underrubriker. I romanen nämns det tio olika kategorier av individer
som har olika roller som speglar deras titlar. Underrubrikerna är namngivna baserat
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på individernas meriter, roller samt syfte i samhället. Underrubrikerna är ordnade
efter den ordning som de olika rollerna introduceras i romanen.

8.2.1	
  Tjänarinna
Tjänarinnor är kvinnor som är klädda i röd långklänning samt en vit huvudbonad som
liknar vingar. Dessa vingar är något som Tjänarinnorna får när de har tagit examen
från Institutet och de ska bäras så fort de lämnar sina hem. Syftet med dessa vingar
är att deras ansikten inte ska bli sedda samt att de ska avskärmas från omvärlden.
Tjänarinnornas röda klädsel symboliserar födandet och är en symbol för syndaren
Maria Magdalena. Den röda färgen är också enkel att upptäcka om de skulle försöka
fly från Gilead. Deras huvudsakliga syfte är att befruktas av Anföraren och sedan
föda ett barn som lämnas till den familj där de blivit placerade (Atwood 2018, 89, 97,
123).
Alla Tjänarinnor döps tillfälligt efter den Anförare som styr det hushåll där de blivit
placerade. Huvudkaraktären i Tjänarinnans berättelse är en Tjänarinna som i det
forna USA hette June men som nu heter Offred. Offred är ett patronymikon skapat på
engelskans possessiva preposition “of” (av/till) i förening med den aktuella
Anförarens förnamn som i detta fall är Fred. Blir Tjänarinnan förflyttad får hon
således ett nytt namn eftersom hon ska benämnas efter sin nuvarande Anförare
(Atwood 2018,15, 357).

8.2.2	
  Tant
Tanter är kvinnor som inte kan få barn eller som har hamnat i klimakteriet. Dessa
kvinnor är klädda i khakifärgade klänningar och de anses vara trogna samt fromma.
Tanterna omnämns som ett kvinnligt elitorgan för övervakning. Deras huvudsakliga
uppgift är att övervaka och fostra Tjänarinnorna, något som görs på Institutet. Där är
Tanterna ansvariga för introducering till Tjänarinnornas nya liv. Tanterna ansvarar
även för vissa ritualer såsom Bärgning och Födsel (Atwood 2018, 141, 323, 360).

8.2.3	
  Ängel
Ängel är en man som är medlem i Gileads armé. Dessa män är oftast utplacerade
vid fronten och deras syfte är att skydda Gilead från inkräktare. Änglar som gifter sig
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blir berättigade Tjänarinnor senare om deras hustrur inte kan få barn (Atwood 2018,
109, 264).

8.2.4	
  Anförare
Anförare är män som är hushållens överhuvud och som klär sig i svart uniform.
Anförarna kan ha olika utmärkelser som syns på deras uniformer. Alla Anförare har
inte en Tjänarinna i sitt hushåll utan vissa är gifta med kvinnor som själva är kapabla
att få barn. Anförarna är en del av regimen som styr samhället de lever i (Atwood
2018, 107, 114, 260).

8.2.5	
  Hustru
Hustru är en kvinna som är klädd i blå långklänning och är gift med en Anförare. Den
blå färgen representerar renhet och är en symbol för jungfru Maria. Hustrun har
makten i hushållet vad gäller bestraffning av både Martan och Tjänarinnan om det
skulle bli aktuellt. Trädgården är Hustruns domän där hon styr och ställer. Till sin
hjälp kan hon ha en Väktare som kan utföra exempelvis grävarbete i trädgården
(Atwood 2018, 15, 31, 198).

8.2.6	
  Marta
Martor är kvinnor som är klädda i gröngrått vars uppgift är att arbeta i hushållet och
ansvara för köket. Dessa kvinnor har mer makt i hushållet än vad Tjänarinnorna har.
Detta gestaltas vid ett flertal tillfällen då Martan ger Tjänarinnan en lista över de varor
som hon ska gå och inhandla till hushållet (Atwood 2018, 27, 69-71).

8.2.7	
  Väktare
Väktare är män som inte är riktiga soldater utan som beskrivs som stridsodugliga och
bakom flötet, för gamla eller väldigt unga. De används för rutinövervakning och andra
enklare uppgifter, exempelvis kan de bistå hjälp om en Hustru till en Anförare
behöver hjälp i sin trädgård. De används även som spärrvakter och bevakar alla
medborgare som går in och ut genom dessa. De har gröna uniformer med ett
emblem på axeln samt en basker. Det finns även Väktare som är Ögon, dock
förklädda till väktare. Om en Väktare sköter sitt jobb kan de bli befordrade och istället
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få rollen som Ängel. En Väktares låga status kan indikeras av att han inte blivit
tilldelad en kvinna (Atwood 2018, 37, 40-42).

8.2.8	
  Öga
Ett Öga är en man, vars huvudsakliga uppgift är att spana åt regimen i Gilead. Vilken
man som helst kan vara Öga och vissa visar att de är Öga genom att bära en röd
armbindel samtidigt som vissa är civila Ögon. De civila Ögonen är män som bär
mörka solglasögon och som kör Ögonens svartlackerade skåpbilar med mörktonade
fönster. Dessa skåpbilar vinkas förbi vid vägspärrar utan att behöva bli genomsökta
av Väktare. Ögonen har större befogenheter än både Änglar och Väktare (Atwood
2018, 38-40, 42, 82).

8.2.9	
  Budgethustru
Budgethustrur är kvinnor som är gifta med män som står i lägre social rang än
Anförare, exempelvis Änglar. Dessa kvinnor är klädda i randiga klänningar och de
beskrivs som slitna. De har inte rätt till någon Marta utan måste sköta allt i hushållet
själva (Atwood 2018, 15, 45, 66).

8.2.10	
  Okvinna
Okvinnor är kvinnor som är gamla eller kvinnor som inte kan få barn och således inte
kan leva upp till sitt syfte. Det kan också vara Tjänarinnor som har förbrukat sina tre
chanser och ska straffas men vad de tre chanserna innebär specificeras inte i
romanen. Okvinnorna skickas till Kolonierna där de tvingas arbeta och städa under
slavliknande förhållanden. De är klädda i långa och grå klänningar. Okvinnor
används som ett avskräckande exempel när Tanterna pratar om dåliga kvinnor,
kvinnor som var gudlösa, som slösade och tog emot pengar av staten (Atwood 2018,
148, 296).

8.3	
  Ritualer
Enligt Lincoln (2006, 6) innebär ritualer alltid något man gör där målet kan vara att
skapa en bättre värld och/eller en bättre människa. Ritualerna är förknippade med
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den religiösa diskursen. Det förekommer flera olika ritualer i Tjänarinnans berättelse.
Vi kommer nedan att beskriva dessa ritualer ingående. Vi har valt att redogöra för de
olika ritualerna utefter den ordning som de återges i romanen.

8.3.1	
  Vittnesbörd
Vittnesbörd är en ritual vars syfte är att Tjänarinnorna ska erkänna sina synder inför
de övriga Tjänarinnorna samt Tanterna. Det framgår inte om den erkännande
Tjänarinnan efter ritualens genomförande blir varken straffad eller förlåten. Vi har
därför valt att endast beskriva vad som sker under ritualen.
Vittnesbörden sker på Institutet och närvarande är två Tanter samt Tjänarinnor.
Vittnesbörden är speciell och dess syfte är att någon ska vittna. En Tjänarinna
bekänner något, till exempel en våldtäkt och en abort. Tanten frågar “men vems fel
var det?” (Atwood 2018, 98). De övriga Tjänarinnorna ropar då “hennes fel, hennes
fel, hennes fel.” (Atwood 2018, 98) i kör. Tanten frågar sedan “Vem lockade dem?”
(Atwood 2018, 98). “Det var hon. Det var hon. Det var hon.” (Atwood 2018, 98).
Tanten frågar därefter varför Gud tillät att något så fruktansvärt skedde och
Tjänarinnorna svarar för att lära henne en läxa. Den som vittnar kan också erkänna
handlingen direkt och ta på sig ansvaret och felet för den. Det anser Tanterna vara
ett föredöme (Atwood 2018, 97-98).

8.3.2	
  Ceremoni
Detta är en ritual som är återkommande och som samspelar med Tjänarinnans
menscykel. Ritualen är indelad i två delar där den första delen är en slags inledande
ritual och där den andra delen är själva huvudakten.
Den inledande delen av ritualen Ceremoni är något som hela hushållet deltar i och
den utspelar sig i husets vardagsrum. Personerna som deltar är Tjänarinnan,
Hustrun, Martorna, Väktaren och Anföraren. Alla har sin förutbestämda plats där
Tjänarinnans plats är sittandes på knä bredvid Hustruns stol. Bakom Tjänarinnan står
Väktaren och Martorna. När alla utom Anföraren är på plats knackar han på dörren,
något som är obligatoriskt. Anledningen till varför han ska knacka är eftersom husets
vardagsrum anses vara Hustruns rum och där han måste be om lov för att få komma
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in. När Anföraren kommer in i vardagsrummet tar han plats i den läderfåtölj som är
reserverad åt honom. Intill hans fåtölj finns det ett skrin där Bibeln hålls inlåst, ett
skrin han låser upp för att kunna ta fram Bibeln för att läsa högt ur berättelsen om
Gud, Adam och Noak. “Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden.”
(Atwood 2018, 117). Anföraren läser sedan även högt ur berättelsen om Lea och
Rakel “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.” (Atwood 2018, 117). Anföraren slutar
sedan läsa och uppmanar istället sällskapet till att delta i en tyst bön, en bön om
välsignelse och om framgång i alla sina förehavanden. Efter den tysta bönen är den
inledande ritualen avslutad och då beger sig Tjänarinnan, Hustrun och Anföraren till
parets sovrum (Atwood 2018, 105-120).
Väl på plats i parets sovrum lägger sig Tjänarinnan lägga sig fullt påklädd, bortsett
från sina underbyxor, i knät på Hustrun. Tjänarinnan och Hustrun håller då varandra i
händerna, något som ska symbolisera att de tillsammans är ett kött och en varelse.
Tjänarinnans röda kjol är uppdragen till midjan för att Anföraren som idkar samlag
med henne ska komma åt men ändå inte se för mycket. När Anföraren har fullbordat
sitt uppdrag lämnar han rummet och kvar blir Tjänarinnan och Hustrun. Den sista
delen av denna ritual består i att Tjänarinnan ska ligga med fötterna på en kudde och
vila i tio minuter, något som ska öka chanserna att lyckas med befruktningen
(Atwood 2018, 121-124).
Berättarjaget använder ordet knullar för det hon utsätts för av Anföraren. Hon
beskriver att det som pågår inte är älskog eller våldtäkt. Allt som pågår under ritualen
är något som hon själv valt att delta i då valmöjligheterna för henne inte var många,
men detta är vad hon valde (Atwood 2018, 122). Vilka hennes andra valmöjligheter
var framgår inte i romanen.

8.3.3	
  Födelsen/Födelsedag
Födelsen/födelsedagen är en ritual som utspelar sig den dagen en Tjänarinna ska
föda barn. De som deltar är Tjänarinnor, Hustrur och Tanter. Delvis närvarande är
även läkare, dessa blir dock inte involverade så länge det väntade barnet inte löper
något allvarlig risk under förlossningen (Atwood 2018, 143).
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När det är dags för en Tjänarinna att föda barn samlas alla Hustrur och övriga
Tjänarinnor i den barnafödande kvinnans hem för att stötta henne under födseln.
Tjänarinnorna hämtas upp från sina hem i röda födelsebilar och Hustrurna hämtas
upp i blåa födelsebilar. Dessa bilar är olika utrustade beroende på vilken social status
passagerarna har. Tjänarinnornas födelsebil är spartanskt inredd med endast bänkar
för dem att sitta på. Förutom bänkarna är hela bilen klädd i rött på insidan. Det är
väktare som kör Tjänarinnornas födelsebil och utrymmet mellan dem avgränsas med
hjälp av ett galler. Hustrurnas födelsebil är inredd i blått och där finns det säten med
stoppning att sitta på (Atwood 2018, 139-143).
När födelsebilen väl stannar utanför det aktuella huset tågar Tjänarinnorna in i huset
likt gåsar på rad. Utanför huset står läkarnas akutbuss parkerad. Dessa läkare får
dock inte komma in i huset så länge läget inte blir just akut (Atwood 2018, 143).
När kvinnorna kommer in i huset står det en buffé framdukad, en buffé som endast är
till för Hustrurna som äter tillsammans när barnet är fött. Tjänarinnorna får mjölk och
smörgås på en bricka efter att födseln har skett. Hustrurna samlas kring Anförarens
Hustru, som är klädd i ett vitt nattlinne, och masserar hennes mage trots att det inte
är hon som ska föda. Tjänarinnan som ska föda barn befinner sig i Anföraren och
Hustruns sovrum där hon sitter klädd i en vit bomullssärk stödd mot kuddar. Samtliga
Tjänarinnor som bor i det aktuella distriktet förväntas vara på plats under en
förlossning och det närvarar allt mellan 15 till 30 Tjänarinnor. Under dagar då
Tjänarinnorna deltar i denna ritual blir de befriade från sina övriga plikter (Atwood
2018, 137-159).
Under födselns gång står två Tjänarinnor på varsin sida om kvinnan som föder
samtidigt som de griper varandras händer. En tredje Tjänarinna lyfter på nattlinnet
och häller barnolja på magens stora kulle, olja som hon sedan gnider nedåt. En av
Tanterna som är på plats står bredvid henne och förlossningsstolen med sin dubbla
sits, där den bakre är upphöjd som en tron. Det finns filtar, badbalja och is till
Tjänarinnan att suga på. Tjänarinnorna som sitter på golvet runt om kvinnan som
föder mässar “andas in, andas in, håll andan, håll andan, andas ut, andas ut” som de
blivit lärda. De mässar i femtakt, fem in, håll andan i fem, ut i fem. Tjänarinnan som
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ska föda försöker sakta in andningen samtidigt som Tanten håller koll på värkarna.
När det väl är dags för Tjänarinnan att föda dämpas belysningen i rummet.
Tjänarinnorna hjälper den födande kvinnan till förlossningsstolen där hon sätter sig
på det lägre av de två sätena. Anförarens Hustru kommer då in i rummet och sätter
sig på förlossningsstolen där hon placerar sig på sätet bakom och över vilket ramar
in Tjänarinnan (Atwood 2018, 137-159).
“Krysta, krysta krysta” viskar Tjänarinnorna på golvet. “Slappna av. Krysta, krysta,
krysta”. När Tjänarinnan har krystat fram huvudet på barnet faller Tanten på knä med
en handduk för att ta emot. Alla Tjänarinnor flockar sig runt kvinnan som precis fött
och överöser henne med kramar och klappar. Husets Hustru får hjälp ned från
förlossningsstolen och fram till sängen där hon läggs och blir omstoppad. Barnet
läggs sedan högtidligt i Hustruns famn. Hustrurna från bottenvåningen kommer
sedan in och tränger undan Tjänarinnorna. När barnet sedan ligger i Hustruns famn
kommer Anföraren in i rummet och berättar vad barnet ska heta (Atwood 2018, 156157).

8.3.4	
  Bönegalor
Bönegalor är en ritual som kan ha olika innebörd men generellt sett är Bönegalor en
tillställning då någonting firas, exempelvis bröllop.
Bönegalorna hålls separat för kvinnor respektive män. Kvinnornas Bönegalor brukar
innebära massbröllop och männens brukar handla om deras militära segrar. De kan
vara till för hela staden eller för hela distriktet och syftet med Bönegalorna är att visa
hur lydiga och gudfruktiga de är. Kvinnornas Bönegala sker i den stora ljusgården
och där placeras kvinnorna på olika platser baserat på deras sociala status. På högra
sidan sitter Hustrur och döttrar till höga tjänstemän eller officerare på fällstolar.
Mittemot Hustrurna sitter Tjänarinnorna på knä på cementgolvet som är avspärrat
med ett rep. På läktaren sitter Martorna och Budgethustrurna som har lägre social
status. De har ingen närvaroplikt.
Anföraren leder förrättningen ståendes på podiet där han säger att det är
“tacksägelsedagen, en lovprinsningsdag” (Atwood 2018, 260) och håller ett tal om
seger och uppoffringar. Därefter ber deltagarna en lång bön och sjunger en psalm.
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När det har genomförts börjar huvudnumret med att tjugo nyhemkomna Änglar
kommer in, marscherar fram till det öppna utrymmet i mitten och gör givakt. Efter det
kommer tjugo beslöjade vitklädda döttrar fram, hållna vid armbågen av sina
mammor. Mammorna placerar sina döttrar och sätter sig på sina stolar. Anföraren
fortsätter ceremonin och säger
Jag vill att kvinnorna skola uppträda i hövisk dräkt, att de blygsamt
och tuktigt pryda sig, icke med hårflätningar och guld eller pärlor. Utan
med goda gärningar, såsom det höves kvinnor som vilja räknas för
gudfruktiga. Kvinnan bör i stillhet låta sig undervisas och därvid helt
underordna sig. Helt. Däremot kan jag icke tillstädja en kvinna att själv
uppträda såsom lärare, ej heller att råda över sin man; fastmer må
hon leva i stillhet. Adam blev ju först skapad och sedan Eva. Och
Adam blev icke bedragen, men kvinnan blev svårt bedragen och
förleddes till överträdelse. Dock skall kvinnan, under det hon föder
sina barn, vinna frälsning, om hon förbliver i tro och kärlek och
helgelse, med ett tuktigt väsende (Atwood 2018, 263).

Anföraren avslutar sedan huvudritualen. De som gifter sig ordnar med ringar och
lyfter på slöjorna (Atwood 2018, 254-264).

8.3.5	
  Bärgning
Bärgning är en ritual som utspelar sig när ett brott har begåtts och det är en offentlig
avrättning som sker i form av en hängning. Det är Tjänarinnorna, i samspel med
Bärgarna, som utför bärgningen oavsett om det är en manlig eller en kvinnlig
bärgning. Tjänarinnornas uppgift under denna ritual är att dra i ett rep som får
underlaget som de dömda står på att dras undan vilket i sin tur leder till att de dömda
hänger fritt i de snaror som de har knutna runt sina halsar.
Det finns bärgning för kvinnor och det finns bärgning för män, dessa kombineras
aldrig utan är två separata ritualer. Distriktsbärgning är för kvinnor och dessa är inte
lika vanligt förekommande som bärgningarna som är till för män. Personerna som
deltar som åskådare vid bärgningen har bestämda platser som baseras på deras
sociala status. Hustrur och döttrar sitter på fällstolar längst bak, Budgethustrur och
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Martorna sitter längs kanterna och Tjänarinnorna sitter på knä längst fram (Atwood
2018, 321-325).
Efter Bärgningen hängs de döda individerna upp på Muren. De hängs upp på krokar
som är fästa i murverket och alla har en skylt hängandes runt halsen, en skylt som
avslöjar anledningen till varför de blivit hängda. Muren är en plats där individer hängs
upp för att invånare i Gilead ska kunna titta på dem. Oftast, med undantag för
sommaren då liken börja lukta, hänger de där tills det anordnas en ny Bärgning och
då byts de döda individerna ut (Atwood 2018, 54-55, 202).

8.4	
  Institutioner
Den sista kategorin i Bruce Lincolns (2006, 7) religionsdefinition är institutioner. Vi
har under den valt att redogöra för de olika regler som råder i det fiktiva samhället
Gilead. Kategorin institutioner innefattar enligt Lincoln (2006, 7) det som reglerar de
tidigare nämnda kategorierna diskurs, gemenskap och ritualer vilket vi anser har ett
samband med hur samhället Gilead styrs med hjälp av regler. Vi har delat in reglerna
i två olika kategorier och kommer att strukturera dessa med hjälp av två
underrubriker. I romanen skrivs det aldrig om några regler som gäller specifikt endast
för män så därför har vi valt att utgå från kategorierna kvinnor och samhället. De
regler vi redogör för under rubriken samhället gäller både för kvinnor och för män.

8.4.1	
  Kvinnor
Kvinnorna i Gilead får inte skriva eller läsa varken böcker eller tidningar. De får heller
inte hålla i eller använda pennor. Om kvinnorna läser tilldelas de en varning två
gånger och vid det tredje tillfället straffas de genom att få en hand avhuggen. Abort
och undersökning av foster är förbjudet. Butiker som riktar sig till kvinnor är stängda.
Tjänarinnorna får inte röka och heller inte dricka sprit eller kaffe (Atwood 2018, 34,
140-142, 192-193, 204, 225, 324).
En del regler gäller endast för Tjänarinnorna och inte för Hustrurna. Tjänarinnorna får
exempelvis inte vårda sitt yttre, sjunga, titta på tv eller lyssna på radio, något som
Hustrurna däremot får göra (Atwood 2018, 77, 125, 251).
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8.4.2	
  Samhället
Ordet steril är förbjudet att använda och istället ska ord som fruktsamma samt
ofruktsamma kvinnor användas. Det är även förbjudet att vara homosexuell eller att
begå homosexuella handlingar, detta kallas för könsförräderi och det straffas med
döden. Läkare som har utfört abort, även om det skedde före republiken Gilead
bildades, straffas retroaktivt då detta anses vara en handling som klassar dem som
krigsförbrytare. Äktenskapen i Gilead arrangeras av mödrarna och det är även de
som lämnar över sina döttrar under bröllopsceremonin (Atwood 2018, 55, 84, 261,
296).

9.	
  Analys	
  
Målet med att analysera vårt resultat är att kunna besvara våra två första
frågeställningar. Vi kommer analysera förekomsten av religion och hur den gestaltas
med hjälp av Bruce Lincolns (2006, 5-7) religionsdefinition. Vi kommer också att
analysera maktrelationer med hjälp av den intersektionella teorin där vi har utgått
från Nina Lykkes (2003, 47-53) definition. Vår analys är indelad i två delar där den
första delen med tillhörande rubrik har fyra stycken underrubriker och den andra
delen med tillhörande rubrik har fem stycken underrubriker. Under den första
rubriken kommer vi analysera hur religion framställs i det fiktiva samhället Gilead i
den dystopiska framtidsromanen Tjänarinnans berättelse av Margaret Atwood. Under
den andra rubriken kommer vi analysera hur maktrelationer mellan kvinnor och män i
det fiktiva samhället Gilead gestaltas.

9.1	
  Religion	
  
Vi har valt att kategorisera vår analys av religionens förekomst i romanen
Tjänarinnans berättelse enligt Bruce Lincolns (2006, 5-7) religionsdefinition och de
fyra kategorier som den består av. Vi kommer nedan att redogöra för de olika
kategorierna i den ordning som vi tidigare, under kapitel 8, skrivit ut dem.
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9.1.1	
  Diskurs
Med diskurs innefattas allt som berättas eller visas och som är relaterat till religion.
Lincoln (2006, 5-7) understryker dock att det även finns diskurser som inte är
religiösa. I den roman vi har undersökt förekommer det berättelser av religiöst
ursprung vid ett flertal tillfällen och i vissa avsnitt återges olika berättelser som
härstammar från Bibeln. Det fiktiva samhället Gilead legitimerar sin struktur med
hänvisning till den bibliska berättelsen om Jakob, Rakel och Bilah som återges i Den
första moseboken. Denna berättelse är återkommande i romanen, dels som en
påminnelse till Tjänarinnorna om deras syfte och dels för att påminna Gileads
invånare om varför samhällets struktur ser ut som den gör.
Tjänarinnornas röda klädsel är en symbol för syndaren Maria Magdalena och
Hustrurnas blåa klädsel är en symbol för renhet och Jungfru Maria. Deras klädsel är
baserade på religiösa myter och hjälper till att förstärka deras identiteter.
I romanen legitimeras de systematiska våldtäkterna på Tjänarinnorna med
hänvisning till ett bibelcitat. Kvinnors fruktsamhet samt ofruktsamhet och synen på
deras plikt att reproducera sig grundas också i delar ur Bibeln. Däremot nämns aldrig
män och deras impotens i en religiös kontext, deras problem med att befrukta kvinnor
anses inte ha något med religionen att göra.

9.1.2	
  Gemenskaper
Med gemenskaper menas de individer som tillhör gruppen och i detta fall, de
individer som tillhör den rätta tron, som vördar rätt text, som utför rätt sorts ritualer
samt de som följer de rätta reglerna. Den tro, den text, de ritualer och de regler som
är rätt är i detta fall byggstenar hämtade ur den fundamentalistiska kristna tron som
råder i det fiktiva samhället Gilead.
Vid uppbyggnaden av samhället Gilead tog regimen reda på samtliga invånaren
religionstillhörighet. Om en individ inte var kristen så fick individen alltid ett val, att
konvertera eller emigrera. Om individen av någon anledning valde varken
konvertering eller emigrering ansåg regimen att hen inte tillhörde gruppen och
straffades då genom att bli hängd på Muren, prydd med en gul davidsstjärna.
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Samtliga individer som bryter mot de lagar och regler som gäller i Gilead straffas. Det
behöver inte vara regler kopplade till religion utan det gäller även de regler som har
en koppling till den titel individen har. En regel som gäller alla individer oavsett titel
och som ingen får bryta är bestämmelserna kring utresa. Ingen individ får lämna
Gilead på eget bevåg då detta tolkas som att individen vill lämna gemenskapen.
Denna individ utgör då ett hot för gruppen och dess gemenskap.
Enligt Lincolns (2006, 6-7) religionsdefinition innefattar kategorin gemenskaper
samtliga individer som tillhör gruppen. Vi har under vårt resultat nämnt Okvinnor som
en del av kategorin gemenskaper men om man ser på deras sociala status och öde
menar vi att Okvinnor inte är en del av gemenskapen. Okvinnor representerar de
Tjänarinnor som har förbrukat sina tre chanser och kvinnor som inte längre är fertila.
Vi ser en skillnad på de individer som tillhör gemenskapen av ren vilja och på de
individer som tvingas till att ingå i gemenskapen. Tjänarinnorna är ett exempel på
personer som mot sin vilja följer de regler som råder i samhället samtidigt som
Anförarna är personer som tillhör den rätta tron, som vördar rätt text, som utför rätt
sorts ritualer och som följer de rätta reglerna eftersom de vill.

9.1.3	
  Ritualer
En rituals syfte eller mål kan vara att skapa en bättre värld eller en bättre människa.
Utövningen av dessa ritualer motiveras av regimen med hänvisning till de texter som
vördas av gemenskapen. Samtliga ritualer som vi redogjort för har just detta syfte.
Ritualerna har dels ett samband till den religion som råder och dels ett samband till
den regim som styr samhället.
Vittnesbörd är en form av bikt där Tjänarinnorna ska bekänna synder från sitt tidigare
liv som fri kvinna. Ritualerna Ceremoni och Födelse vars syfte är att producera samt
välkomna ett barn till världen är sammankopplade. De två är också relaterade till
regimens arbete med problemet med infertilitet. Ceremonin som enskild ritual
legitimeras med hänvisning till berättelsen om Rakel, Jakob och Bilha. Syftet med
Bönegalorna är att fira och att visa hur lydiga och gudfruktiga invånarna i det fiktiva
samhället Gilead är. Bönegalorna gestaltas i form av massbröllop eller firandet av
militära
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tillställningarna

också

syftar

till

att

knyta

ihop
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sammanhållningen samt fira gruppen som enhet. Ritualen Bärgning går även den ut
på att skapa en bättre värld trots att det är en avrättning. De som avrättas är individer
som har brutit mot de lagar som finns i Gilead. Regimen som beordrar Bärgningarna
menar att världen blir en bättre plats utan dessa individer som anses vara förrädare.
Ett annat syfte med denna ritual är också att få med hela samhället när ritualen
genomförs vilket förstärker den kollektiva gemenskapen.
Det finns en skillnad mellan de olika ritualerna som genomförs i en religiös kontext
och de som utförs utanför den religiösa kontexten. Ritualen Ceremoni genomförs i en
religiös kontext då den grundar sig i en religiös text som utövarna genomför både
frivilligt och under tvång med hänvisning till deras plikt. Ritualen Födelse sker utanför
den religiösa kontexten då den snarare är en ritual som härstammar från regimen
och dess regelverk.

9.1.4	
  Institutioner
En institution är en makt som reglerar hur samhället styrs. I det fiktiva samhället
Gilead är det regimen som gestaltas som institution då det är de som stiftar de regler
och lagar som invånarna måste följa. Regimen i Gilead är mycket mäktig och de
arbetar aktivt med att upprätthålla den samhällsstruktur som de konstruerat med
hjälp av religion. Arbetet med att upprätthålla denna struktur sker i samarbete med
flera olika organ som arbetar med övervakning av medborgare, försvar av Gileads
gränser samt anordnar religiösa ceremonier vars syfte är att förstärka den kollektiva
gemenskapen.

9.2	
  Maktrelationer
Vi har valt att kategorisera vår analys av de maktrelationer mellan kvinnor och män
som återfinns i Tjänarinnans berättelse baserat på dimensionerna religion, kön, ålder
och klass eftersom dessa återfinns i vårt material. Vi kommer att använda oss av
Nina Lykkes (2003, 47-53) definition av den intersektionella teorin. Nedan kommer vi
analysera de olika kategorierna och se om det gestaltas någon skillnad mellan män
och kvinnor.
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9.2.1	
  Religion
I Gilead, där romanens handling utspelar sig, är det en fundamentalistisk inriktning av
kristendomen som anses vara den rätta religionen. De personer som tillhör en annan
religion, exempelvis Jehovas Vittnen eller judendomen som båda nämns i romanen,
blir förtryckta på grund av sin religionstillhörighet. Dessa personer tvingas konvertera
eller emigrera. Till följd av den här synen på de individer som inte tillhör den rådande
religionen får man som läsare en känsla av att det råder en väldigt dualistisk syn på
världen. Tillhör man den rätta religionen och således gemenskapen är man skyddad
från de andra, de som inte ingår i gemenskapen. För att få vara en del av
gemenskapen måste varje individ anpassa sig efter den roll som de blivit tilldelad i
samhället. Att spela den roll man blivit tilldelad är viktigt då individer som inte sköter
sig och följer religionens riktlinjer riskerar att nedgraderas och bli tilldelad en annan
roll, en roll av lägre rang.
Det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor när det gäller religionstillhörighet,
båda könen straffas på samma sätt om de tillhör en annan religion än den som råder
i Gilead.

9.2.2	
  Kön
Tidigt i romanen, då Anföraren läser ur Bibeln blir man som läsare införstådd med att
det endast är han som får göra det, målas det upp en bild av ojämlikhet mellan
kvinnor och män. Denna brist på jämställdhet löper sedan som en röd tråd genom
romanen då det gång på gång förtydligas att majoriteten av kvinnorna inte besitter
samma typ av makt som männen gör.
Det råder inget tvivel om att det fiktiva samhället Gilead är uppbyggt av ett patriarkalt
styre. Den styrande regimen består endast av Anförare och det är männen som är de
stora vinnarna i det samhällssystem som Gilead är uppbyggt på. Samhällssystemet
är uppbyggt så att männen ska respekteras och bestämma över hushållen samtidigt
som kvinnorna till stor del endast ska vara passiva och behjälpliga. Det är männen
som är hushållens överhuvud men trots det har kvinnorna i hushållen olika mycket
makt beroende på vilken roll de har. Hustrun bestämmer över stora delar av huset
med undantag för Anförarens arbetsrum. Martorna bestämmer över köket samtidigt
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som Tjänarinnorna inte har någon makt alls. Tjänarinnornas maktlöshet gestaltas
med hjälp av deras temporära namn som de får baserat på sin Anförares förnamn.
Generellt sett har männen högre status och mer makt än kvinnorna. Det finns dock
män som står högre i rang än andra män och det finns kvinnor som står högre i rang
än andra kvinnor. Det finns ett undantag gällande kvinnorna och deras sociala status
vilket är Tanterna. Dessa kvinnor är individer som respekteras av både män och
kvinnor samtidigt som de besitter makt. De styr Tjänarinnorna på Institutet och under
majoriteten av alla ritualer samtidigt som de även respekteras av Hustrurna. Ett
annat exempel på ett undantag är Hustrurna som har mer makt än de manliga
Väktarna.
Män som inte lever upp till sina plikter hamnar oftast på Muren. De kvinnor som inte
lever upp till sina plikter blir antingen bärgade och hamnar på Muren eller
nedgraderade till Okvinnor och skickade till Kolonierna där de tvingas arbeta under
svåra och inhumana förhållanden.
Sammanfattningsvis kan vi se att det inom kategorin kön finns stora maktskillnader
både inom och mellan de båda könen. Det finns män som har mer makt än andra
män och det finns kvinnor som har mer makt än andra kvinnor. Det finns också män
som har mer makt än andra kvinnor och det finns kvinnor som har mer makt än vissa
män.

9.2.3	
  Ålder
I romanen framgår det aldrig exakt hur gamla individerna är, med undantaget Tanter
som är just tanter. De är äldre kvinnor som har hamnat i klimakteriet och således inte
kan bidra till reproduktionen i samhället. Tanterna har tack vare sin ålder, fromhet
och erfarenhet blivit tilldelade makt av regimen. Tanternas huvudsakliga uppgift är att
utbilda de betydligt yngre Tjänarinnorna i hur de ska föra sig i sociala sammanhang
samt hur de ska bete sig mot män och då i synnerhet mot sin Anförare. Tanterna
citerar ur Bibeln under tiden som de föreläser om äktenskapet och reproduktion. Att
Tanterna anförtros Bibeln som redskap tyder på att de är maktfulla. Detta är ett
förtryck baserat på ålder där de yngre kvinnorna blir förtryckta. Dock vill vi förtydliga
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att detta är ett förtryck som pågår inom könet kvinna och inte mellan kvinnor och
män.
En kvinna som hamnar i klimakteriet, här är dock Tanterna ett undantag, kan inte
längre uppfylla sitt syfte som är att föda barn. Kvinnan nedgraderas då till Okvinna
och blir skickad till kolonierna där hon måste arbeta under slavliknande förhållanden.
I Gilead är ordet steril förbjudet att uttala och barnlösa äktenskap skylls alltid på
kvinnan eftersom hon antingen är fruktsam eller ofruktsam. Sterila män nämns aldrig
i romanen och således får männen aldrig skulden för barnlösheten i samhället. Här
gestaltas ett förtryck baserat på ålder mellan könen kvinna och man.

9.2.4	
  Klass
De klasskillnader som framgår i romanen är främst skillnaden mellan Hustrur och
Budgethustrur. En Hustru är gift med en Anförare, en man med mycket makt och
inflytande över samhället. En Budgethustru är gift med en man som står i lägre social
rang än vad Anförare gör, det kan exempelvis vara en man som har rollen som
Ängel. Det förekommer även klasskillnader mellan hushållen vilket gestaltas i form av
hur många Martor som arbetar i hushållet samt om hushållet har en Tjänarinna eller
inte. Hushåll som har högre status har minst två Martor och en Tjänarinna. Det
klassas även som högre status att ha en Väktare som kan agera både personlig
chaufför och samtidigt hjälp till med övervakning av hushållets Tjänarinna.
Sammanfattningsvis går det alltså att finna klasskillnader och indirekt maktskillnader
mellan kvinnor och kvinnor, mellan män och män men också mellan kvinnor och
män.

9.2.5	
  Sexualitet	
  
I det fiktiva samhället Gilead är heterosexualitet norm. Alla andra sexualiteter som
avviker från normen klassas som könsförräderi och straffas med döden, detta gäller
både män och kvinnor. Det stora problemet i Gilead är minskad fertilitet och att det
endast är ett fåtal barn som föds, något som regimen vill råda bukt på. Hela
samhällssystemet bygger på att fertila kvinnor ska hjälpa hushåll att föda barn genom
att reproducera sig tillsammans med en man. Berättelsen om Jakob, Rakel och Bilha
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repeteras likt ett mantra och individerna i samhället indoktrineras med budskapet att
det endast är en man och en kvinna som får utföra sexuella handlingar. Med hjälp av
detta utdrag ur Bibeln legitimeras även den sexuella akten mellan Anföraren och
Tjänarinnan som egentligen är dels våldtäkt och dels äktenskapsbrott. I romanen
avfärdas att akten skulle vara en våldtäkt, utan beskrivs istället som ett val som
Tjänarinnan själv gjort i brist på bättre valmöjligheter.
Den rådande heteronormen drabbar både kvinnor och män men det är endast
kvinnorna som utsätts för sexuella övergrepp.

10.	
  Ämnesdidaktisk	
  reflektion
Vi ser möjligheter gällande användning av skönlitteratur i religionsundervisningen på
gymnasiet. SVT Nyheter (Lundin 2019) rapporterade i september 2019 att aktuell
forskning visar att dagens ungdomar läser allt mindre. Detta är något som vi vill råda
bot på genom att försöka integrera läsning och litteratur i ämnet religionskunskap.
Vi tror att skönlitteratur, med inslag av religion eller religiositet och som innehåller
både fakta och fiktion, kan vara mindre komplicerad att förstå än vad facklitteratur
eller läroböcker är. Med hjälp av skönlitteratur kan eleverna skapa bilder i huvudet
och leva sig in i den värld som framställs i litteraturen. Detta görs med fördel
tillsammans med läraren som med hjälp av Judith A Langers (2005, 23-36)
föreställningsvärldar guidar eleven genom litteraturen och dess handling. Langers
föreställningsvärldar består av fyra olika faser där läraren ställer frågor till eleverna
och på så vis hjälper dem att möta och tolka texten. I det första steget ska eleven
kliva in i föreställningsvärlden. Läraren ställer frågor om texten som ska hjälpa eleven
att kliva in, exempelvis frågor om var texten utspelar sig. I det andra steget hjälper
läraren eleven att röra sig i föreställningsvärlden. Då kan det vara bra att prata om
vad eleverna tror kan ha hänt innan vi som läsare kom in i texten och varför
romanfigurerna handlar som de gör. I det tredje steget ska eleverna ta ett steg åt
sidan och reflektera kring texten de läst. Har de själva upplevt något som de just
läst? Hur skulle de själva handla om de befann sig i den situation som romanens
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huvudperson? I det fjärde och sista steget ska läraren hjälpa eleven att lämna
föreställningsvärlden. Då kan det vara passande att fråga eleverna om vad det var
som fick dem att gilla eller ogilla romanens karaktärer eller hur de trodde att romanen
skulle sluta.
I religionskunskapens syfte står det att

De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors
värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt
och förståelse för olika sätt att tänka och leva. Undervisningen ska
också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan
förhålla

sig

till

bland

annat

etnicitet,

kön,

sexualitet

och

socioekonomisk bakgrund (Skolverket, 2020).

Med detta utdrag ur religionskunskapens syfte menar vi att läsning av olika
skönlitterära verk är ett utmärkt sätt att låta eleverna sätta sig in i olika religioner och
livsåskådningar. Utifrån det lästa verket ges eleverna möjlighet att analysera och
diskutera texten och dess begrepp. Vi menar också att eleverna med hjälp av Judith
A. Langers (2005, 23-36) föreställningsvärldar kan få en förståelse för religion på en
djupare nivå då de genom läsning av romaner kan få ett inifrån-perspektiv. En fördel
med att använda sig av en roman i undervisningen är att alla elever får inblick i en
fiktiv religiös kontext. En annan fördel är att eleverna förblir objektiva till texten då
ingen har en relation till personen som berättar.
Det finns som bekant en uppsjö av skönlitterära verk som innehåller delar av det som
nämns i religionskunskapens syfte. Den här uppsatsens material, romanen
Tjänarinnans berättelse (Atwood 2018), är ett exempel på ett verk som eleverna
skulle kunna analysera. Några andra exempel på skönlitterära verk som går utmärkt
att använda i religionsundervisningen är De hemlösa katterna i Homs (Nour 2018),
Allt jag fått lära mig (Westover 2019) och Den sista flickan: berättelsen om min
fångenskap och kamp mot islamiska staten (Krajeski och Murad 2018). Samtliga av
dessa skönlitterära verk gestaltar religion, kultur, livsåskådningar samt olika syner på
etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Tara Westovers roman Allt
jag fått lära mig handlar om en dotter som bryter sig loss från en fadersfigur med
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konservativa religiösa åsikter vilket ger den läsande eleven möjlighet att få förståelse
för religion ur olika perspektiv.
Olin-Scheller (2006, 223-224) skriver i sin avhandling, en studie om elevers
textvärldar, att eleverna vill bli känslomässigt engagerade och berörda när de läser
litteratur. Verklighetsbaserade romaner med melodramatiska inslag är det som
eleverna föredrar mest. De hemlösa katterna i Homs (Nour 2018), Allt jag fått lära
mig (Westover 2019) och Den sista flickan: berättelsen om min fångenskap och
kamp mot islamiska staten (Krajeski och Murad 2018) är tre skönlitterära verk som är
baserade på författarens egna erfarenheter vilket vi tror kan öka elevernas motivation
att läsa. Dessa tre verk handlar till stor del om relationer och familjeförhållanden
vilket är något som eleverna kan relatera till. Vid det tredje steget i Langers (2005,
33-34) föreställningsvärldar ska eleverna ta ett steg åt sidan och reflektera kring det
de har läst. Vi menar att det är betydligt enklare att reflektera kring och diskutera en
text om man som läsare kan relatera till det lästa och jämföra med sitt eget liv.
Vi är medvetna om den tidsbrist som finns inom religionskunskapsämnet på
gymnasiet. Därför tänker vi, i egenskap av blivande svensklärare, att det är bra
tillfälle att arbeta ämnesöverskridande med läsning av skönlitteratur. Eleverna skulle
då kunna läsa och diskutera romanen enligt Langers (2005, 23-36) strategi kring
föreställningsvärldar med hjälp av en svensklärare och sedan diskutera begrepp och
reflektera kring religiösa inslag tillsammans med en religionslärare. Med tanke på att
läsning är något som minskar bland dagens ungdomar vill vi försöka integrera
läsningen i andra ämnen utöver svenskämnet och anser att det som vi ovan har
föreslagit är ett sätt att göra det på.

11.	
  Avslutande	
  diskussion
I den här uppsatsen har vi genomfört en kvalitativ textanalys med syftet att
undersöka hur religion framställs samt hur maktrelationer och förtryck mellan kvinnor
och män gestaltas i Margaret Atwoods dystopiska framtidsroman Tjänarinnans
berättelse. Vi analyserade vårt material med hjälp av Bruce Lincolns (2006, 5-7)
religionsdefinition och Nina Lykkes (2003, 47-48) definition av den intersektionella
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teorin. Analysen av vårt material visar att de religiösa inslagen i romanen går att
definiera som en religion och att förtrycket som förekommer i romanen inte enbart
går att härleda till skillnader mellan kvinnor och män.
Vi har med hjälp av denna uppsats fått förståelse för att en religion kan vara
uppbyggd på olika sätt och att det förekommer skillnader i maktnivåer både inom och
mellan könen baserat på könets religionstillhörighet, klass, ålder och sexualitet. Vi
anser att den intersektionella teorin är värdefull i arbetet med att motarbeta
avsaknaden av jämställdhet i vårt samhälle men också i skolans värld.
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