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1

Inledning

Kvinnans roll i Bibeln är ett välutforskat område inom feministteologin. Det är också något
som kom att intressera mig när jag började titta igenom de rubriker som finns i Gamla
Testamentet. Jag hade, inför uppsatsskrivandet, bestämt mig för att jag ville göra någon typ av
jämförelse mellan den nya översättningen av Bibeln, den så kallade Bibel 2000, med den
äldre översättningen från 1917. Hur jag skulle angripa detta var för mig oklart fram tills dess
att jag började jämföra rubrikerna och såg att fler kvinnor namngivits i Första Moseboken i
Bibel 2000 än i den äldre översättningen. Är detta något som genomgående präglar den nya
översättningen, frågade jag mig.
Innan jag började skriva den här uppsatsen hade jag dålig uppfattning om hur den exakta
fördelningen mellan män och kvinnor ser ut i Gamla Testamentet, det jag visste var att det
förmodligen fanns många fler män än kvinnor omnämnda. Uppgifter som jag tagit del av
anger att det finns 85 olika kvinnonamn i Gamla Testamentet 1 , för den som är dåligt insatt i
Bibeln överhuvudtaget låter det kanske varken mycket eller lite. Om det istället sätts i relation
till hur många mansnamn som finns låter siffran genast ganska obetydlig. Det finns nämligen
1315 olika mansnamn i Gamla Testamentet. 2 Det är dock inte den ovanstående fördelningen
som kommer att vara det som ligger till grund för min uppsats, den är bara till för att läsaren
inledningsvis ska få en uppfattning om hur uppdelningen mellan män och kvinnor ser ut. I
denna uppsats kommer jag att göra en jämförelse mellan rubrikerna i den svenska
bibelöversättningen från 1917 och den från 2000. Eftersom rubrikerna sätts av översättarna
och inte finns med i originaltexterna är det intressant att jämföra just dessa för att se om de
senare översättarna valt att spegla kvinna på ett annat sätt än de tidigare. Kanske är det också
så att det som jag tyckte mig kunna se i Första Moseboken inte alls gäller om hänsyn tas till
alla rubriker i Gamla Testamentet. Har andelen kvinnor i rubrikerna ökat eller minskat? Och
hur har dessa rubriker ändrats?
Sammanfattningsvis är det alltså kvinnans roll i rubrikerna i de gammaltestamentliga
böckerna som kommer att undersökas och jämföras i denna uppsats.

1
2

http://www.bibelsajten.nu/konsroll.asp
ibid
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1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur översättarna bakom de två bibelöversättningarna
valt att framställa de gammaltestamentliga kvinnorna i rubrikerna.
Den övergripande frågeställning som jag kommer att besvara i den här uppsatsen är:
•

På vilket sätt skiljer sig rubrikerna mellan de två översättningarna i hur kvinnor
betonas?

Min följdfråga är:
•

Kan en eventuell förändring härledas från de direktiv som låg till grund för
översättningsarbetet?

Utifrån den övergripande frågeställning kommer jag att undersöka de rubriker som kvinnor
nämns i med utgångspunkt i det som en del av feministteologerna strävar efter, nämligen att
synliggöra kvinnan. 3 Min hypotes är att kvinnan har synliggjorts mer i och med den nya
bibelöversättningen.

1.2 Avgränsningar
Jag kommer endast att jämföra rubrikerna i Gamla Testamentet mellan 1917 års översättning
med den från 2000. I Bibel 2000 finns även apokryferna med, dessa inkluderas inte i min
jämförelse eftersom de inte finns med i 1917 års översättning.

1.3 Material och metod
Den här uppsatsen kommer i huvudsak att baseras på den svenska översättningen av Bibeln
från 1917 och den nyare översättningen från 2000. Eftersom huvudpoängen är att göra en
jämförelse kommer min undersökning att bestå av en kvantitativ analys samt tabeller som
visar hur rubrikerna som innehåller kvinnor har ändrats. Mitt undersökningskapitel delas in i
tre delar. Först ska jag undersöka de kvinnor som nämns vid namn, har kvinnor till exempel
namngivits i större utsträckning och därmed gjorts mindre anonyma? Sedan ska jag undersöka
de namnlösa kvinnorna som jag har grupperat enligt hur rubrikerna förändrats i den nya
översättningen. Grupperingarna kommer jag att basera på Mary Jacobus teori om kvinnans
funktion i texter som utgår från att kvinnan oftast finns i texter för att förtydliga något som
mannen står för. Jacobus menar också att kvinnan ofta elimineras ur texten så att fokus
hamnar på mannen.

3
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Som tredje del i mitt undersökningskapitel kommer jag att presentera böckerna Ester och Rut
separat eftersom dessa böcker är uppkallade efter kvinnor och det blir därför intressant att se
hur rubrikerna har ändrats i dessa böcker.
Statistik sammanställs från de båda översättningarna, diagram och tabeller kommer att
presenteras löpande i mitt undersökningskapitel. Att göra en statistisk jämförelse har känts
som det bästa alternativet för denna typ av undersökning. Det blir annars svårt för mig att dra
slutsatser utifrån mitt material eftersom det täcker hela Gamla Testamentet. Om jag istället
hade valt att fokusera på vissa böcker i Gamla Testamentet kanske jag skulle ha kunnat
använda mig mer av till exempel litteraturstudie för att undersöka vad mer som kan sägas om
de rubriker som valts i enskilda böcker. Eftersom jag är ute efter en tendens anser jag att det
är bättre att undersöka hela materialet men titta närmare på en aspekt, nämligen kvinnan i
rubrikerna.
Det finns ganska många diagram och tabeller med i undersökningskapitlet; detta beror
främst på att jag tror att det underlättar för läsaren att ha med en grafisk presentation.
Jag kommer att besvara min frågeställning utifrån den statistik som sammanställts. Den
kommer att visa på hur många kvinnonamn som nämns i rubrikerna i Gamla Testamentet
(samma kvinnonamn kan förekomma i mer än en rubrik), men också hur många rubriker som
innehåller kvinnonamn. Av de böcker vars rubriker visar sig innehålla kvinnonamn kommer
jag att föra en mer detaljerad statistik över. Jag kommer att undersöka om en ökning har skett
procentuellt sett i förhållande till det totala antalet rubriker mellan de båda översättningarna,
det vill säga hur stor andelen rubriker med kvinnonamnen utgör i förhållande till det totala.
Det kan till exempel vara så att det inte skett en ökning av antalet rubriker med kvinnonamn i
den nya översättningen men att det totala antalet rubriker har minskat, rubrikerna med
kvinnonamn utgör således en större andel. I detta sammanhang kommer jag även att göra ett
stickprov i en av böckerna där förändringen varit störst för att undersöka hur utvecklingen sett
ut för männen.
I den del av undersökningen som behandlar de namnlösa kvinnorna baserar jag min
presentation främst på tabeller som ställts samman. Det rör sig om ganska spridda rubriker.
Därför kategoriseras de i olika grupper.
I den tredje delen kommer jag att undersöka böckerna Ester och Rut separat eftersom
dessa är de som har den tydligaste kopplingen till kvinnor av alla böckerna i Gamla
Testamentet. Eftersom de andra böckerna främst handlar om män som namnen avslöjar är
Ester och Rut intressanta, frågan är då om männen ändå står i fokus i dessa och i fall det har
ändrats?
5

Min avsikt är sedan att koppla samman hela undersökningen för att kunna göra en analys
och komma fram till en slutsats utifrån mitt syfte och mina frågeställningar.
Annat material som jag kommer använda är de direktiv som bibelkommissionen fick, detta
för att ta reda på vilka instruktioner som gavs inför arbetet. För att på ett tydligare sätt komma
åt genusperspektivet i översättningsarbetet kommer jag också använda mig av ett protokoll
från en hearing som just behandlar genusproblematiken i översättningsarbetet. Det är Christer
Åsberg från bibelkommissionen som är inbjuden av Svenska kyrkan för att föra en diskussion
i ämnet.
För att bli mer insatt i feministteologi används boken Genusperspektiv på teologi (2004) av
Anne-Louise Eriksson.
Det feministiska perspektiv som jag har nämnt är baserat på Jacobus teori om kvinnors
funktion i texter. Hon presenterar den i sin essä ”Is there a woman in this text?” Denna teori
tycker jag lämpar sig bäst eftersom den har anknytning till språket, vilket är aktuellt för min
undersökning.

1.4 Disposition
Efter denna inledning ska jag nu ge en bakgrundsinformation som kommer att handla om
huruvida det fanns ett genusperspektiv under översättningsarbetets gång. I bakgrunden
kommer jag också att presentera feministteologin och dess mål. Därefter tar min undersökning
vid. Den har jag delat in i tre delar, antalet kvinnonamn, de namnlösa kvinnorna och Ester och
Rut. När alla rubriker presenterats kommer ett analysavsnitt att följa då jag kommer att
diskutera resultaten av min undersökning samt diskutera om min hypotes stämmer. Därefter
kommer en sammanfattning med slutsatser.

6
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Bakgrund

I detta avsnitt kommer jag inledningsvis att presentera direktiven som bibelkommissionen fick
inför Bibel 2000 och de diskussioner som förts om ett genusperspektiv under arbetes gång.
Detta material gäller bara den nya översättningen eftersom det är förändringen från 1917 års
översättning som ska undersökas.

2.1 Arbetet med en ny översättning
På 1950-talet inleddes diskussioner om en ny svensk översättning av Bibeln. Både den
språkliga utvecklingen och forskningen hade gått framåt, bland annat genom fyndet av de så
kallade Dödahavsrullarna. När det blev klart att en ny översättning av Bibeln skulle påbörjas
utsågs bibelkommissionen 1972. Deras uppgift var först att översätta det Nya Testamentet och
därefter det Gamla Testamentet. 4

2.2 Direktiven - ”Identifiera men inte tolka”
Den nya översättningen skulle baseras på den medeltida hebreiska standardtexten och ha som
sitt huvudmål att läsaren av den nya översättningen ska få detsamma som läsaren av
originaltexterna fick, med hänsyn till både stil och innehåll. Det som framgår av direktiven till
bibelkommissionen är att språket inte skulle vara högtidligt utan lättförståligt. 5
Det som är av störst intresse för den här undersökningen är om det finns ett
genusperspektiv i direktiven. Jag kan konstatera att det inte nämns något om detta i
direktiven. Däremot finns instruktioner som gäller rubrikerna. Dessa lyder:
Varje avsnitt som bildar ett ur innehållslig synvinkel lämplig enhet bör enligt de sakkunnigas
förslag förses med en kort rubrik, vars syfte skall vara att identifiera men inte tolka avsnittet
ifråga. 6

2.3 Genusperspektiv under översättningsarbetets gång?
Enligt ett protokoll från en hearing som Svenska kyrkan höll 1997 med Christer Åsberg,
sekreterare i bibelkommissionen, blev genusperspektivet aktuellt först senare under
översättningsarbetes gång. Ett av de problem som Åsberg ser med att få en könsneutral
bibelöversättning är den patriarkala miljö som rådde när Bibelböckerna skrevs ned. Detta är
också något som finns med i originaltexterna. Åsberg menar att det finns utländska biblar som
är omskrivna i ett könsneutralt syfte, men att göra något sådant strider mot de direktiv som
4

5

http://www.bibeln.se/
Ny svensk översättning av Nya Testamentet, Statsrådsprotokoll: 1972-12-01, Tilläggsdirektiv till

Bibelkommissionen. Protokoll vid regeringssammanträde 1975-06-18.
6

Ny svensk översättning av Nya Testamentet, Statsrådsprotokoll: 1972-12-01.

7

bibelkommissionen fick inför arbetet. I enskilda fall har det funnits exempelvis många ”han”
som tagits bort för att det har beskrivits som onödigt. Åsberg påpekar också att det inte bara är
det feministiska perspektivet som ska tillgodoses: ”Man kan inte ha vilka klunsigheter som
helst bara för att man skall vara välmenande och få det jämlikt, utan det ska vara texter som
ska fungera även på andra sätt än i det här perspektivet.” 7
Han anser också att kvinnorna ges ganska stort utrymme i Bibeln:
Det är en patriarkal värld, med allt vad det innebär. Den är, för att vara det, för att vara
texter ur en så patriarkal miljö, tycker jag, påfallande öppen för kvinnliga synpunkter och
kvinnliga personer som aktörer i denna miljö. 8

I de böcker som anklagas för att vara kvinnofientliga som till exempel Ordspråksboken
tillsattes två kvinnor för att översätta denna. Enligt Åsberg var detta dock mer av en
tillfällighet. På en fråga som handlar om huruvida medvetenheten om Bibelns tillkomst i det
patriarkala samhället syns i den svenska bibelöversättningen, svarar Åsberg:
Det är väl helt enkelt så att den här typen av resonemang sitter i bakhuvudet på ett annat
sätt än det gjorde förut, då det inte satt alls någonstans. Om man reflekterar då att så fort
det blir något som är känsligt på den här punkten eller som helt enkelt handlar om mäns
och kvinnors situation, så funderar man ju mera på det. 9

Åsberg berättar att det har förts diskussioner kring hur vissa begrepp ska översättas som
bland annat ”Guds söner”, i dessa fall har översättarna ställt olika argument mot varandra
exempelvis om det upplevs negativt för kvinnan att läsa begrepp som ”Guds söner” istället för
”Guds barn”. I vissa avseenden anser Åsberg att översättarna använder ett mer könsneutralt
språk eftersom de använder sig av ordet profet oavsett om det är en kvinnlig eller en manlig. I
den äldre översättningen kallas en kvinna i detta fall för profetissa. 10
Av denna hearing framgår det att genusperspektivet har diskuterats i bibelkommissionen,
men inte inledningsvis. Det finns inte något uttalat om detta i direktiven och eftersom det är
dessa som översättarna ska följa är genusperspektivet inte något som de har strävat efter under
arbetets gång. Däremot har diskussioner uppkommit. Dessa har emellertid främst handlat om
ett könsneutralt språk. Åsberg menar också att diskussioner om genusperspektiv kan,
medvetet eller omedvetet, påverka en översättare.

7

http://www.svenskakyrkan.se/svk/gender/on/mn3.htm.
ibid.
9
ibid.
10
ibid.
8
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2.4 Tidigare forskning - Feministteologi
Feministteologin kan sägas utgå från en tvådelad grund, dels från män och kvinnors lika värde
och dels de teologiska tolkningar som gjorts utgår från mäns syn på Gud och människan.
Det finns två läger bland feministteologerna, dels de som tycker att den kristna teologin
har använts som ett medel för manlig dominans och dels de som anser att den manliga normen
redan är så integrerad i kristendomens fundament och att den kristna teologin därför i grunden
är kvinnoförtryckande. Detta innebär att dessa forskare anser att den kristna tron inte är
förenlig med feminismens syn på kvinnors och mäns lika värde. 11
Historiskt sett har feministteologiska forskningen först och främst belyst det
kvinnoförtryck som förekommer i Bibeln och inom kyrkan. Därefter har det varit viktigt att
synliggöra kvinnorna i den manligt dominerande traditionen. Det som pågår idag inom
forskningen är att förnya teologin så att den tar till vara på även kvinnornas erfarenheter och
att ett jämlikt förhållande mellan de båda könen utformas. Den här uppsatsen kommer att
ligga närmast den del av feministteologin som har försökt att synliggöra kvinnan eftersom jag
kommer att undersöka om detta skett i en jämförelse mellan de två bibelöversättningarna.

2.5 Ett feministiskt perspektiv
Som teoretisk utgångspunkt utgår jag från ett feministiskt perspektiv när jag undersöker de
rubriker där kvinnan finns med. Det finns många definitioner på av vad feminism är. I
svenska akademins ordlista förklaras begreppet som ”rörelse för kvinnors jämställdhet med
män”. 12 I boken Genusperspektiv på teologi presenterar Anne-Louise Eriksson en annan
definition som är skriven av historiken Linda Gordon, den lyder: ”Feminism är en analys av
kvinnors underordning i syfte att möjliggöra förändring” 13 Det som framgår dels av
presentationen av tidigare forskning och dels av definitionerna ovan är att kvinnors
underordning är centralt inom feministforskning.
Mary Jacobus, som är professor i litteraturvetenskap, diskuterar i sin essä ”Is there a
woman in this text?” kvinnors funktion i texter. Hon argumenterar för att kvinnan inte finns
med i texter som en självständig person utan som tillägnad mannen. Antingen genom att
förtydliga något som mannen står för eller genom att tystas helt i texten. 14 Utifrån begreppen
”gender harassment” och ”sexual harassment” kommer hon fram till något som hon kallar

11

Nationalencyklopedin, Eriksson, Svensson (Feministteologi)
Svenska akademins ordlista (Feminism)
13
Eriksson, 2004, s.12
14
http://www.english.upenn.edu/Projects/knarf/Articles/jacobus.html
12
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”textual harassment”. Detta bygger Jacobus på om kvinnor verkligen existerar i texter och i så
fall hur.
The result might be called textual harassment, the specular appropriation of woman, or even her
elimination altogether. It's not just that women figure conveniently as mirrors for acts of narcissistic
self-completion on the part of some male theorist, or that the shutting up of a female "victim" can
open theoretical discourse.

15

Den svenska forskaren Annika Borg applicerar Jacobus teori på bibliska texter. Borg
ställer sig inledningsvis frågan i sin avhandling om vilken funktion kvinnan har i
bibeltexter. 16 Jag kommer att använda Jacobus teori för att undersöka kvinnans roll i
rubrikerna i Gamla Testamentet, har en förändring skett?

15
16

http://www.english.upenn.edu/Projects/knarf/Articles/jacobus.html
Borg, 2004, s.44.
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3

Undersökning

I detta avsnitt kommer jag att presentera min jämförelse av de två bibelöversättningarna.
Avsnittet kommer att bestå av tre huvuddelar. Den första behandlar de rubriker som innehåller
kvinnonamn, i den andra delen jämför jag de rubriker som innehåller namnlösa kvinnor och i
den tredje undersöker jag de två böckerna i Gamla Testamentet som är döpta efter kvinnor,
Ester och Rut. Ges kvinnan en mer synlig roll i rubrikerna i Bibel 2000?

3.1 Har kvinnonamnen i rubrikerna ökat eller minskat?
I denna del är det kvinnor som nämns vid namn som kommer att jämföras. Jag kommer dels
att redogöra för antalet kvinnonamn i rubrikerna, antal rubriker som innehåller kvinnonamn
och andelen rubriker med kvinnonamn i förhållande till det totala. De böcker som innehåller
kvinnonamn kommer jag att skildra både i diagram och i tabeller. Hur har rubrikerna
förändrats?
3.1.1 Antal kvinnonamn i rubrikerna
I diagrammet nedan framgår en ökning av antalet kvinnonamn i rubrikerna från 1917 års
översättning till den från 2000. Kvinnonamn i rubrikerna förekommer i 12 av böckerna i
Gamla Testamentet. 17 Fem nya kvinnor har namngivits i rubrikerna i och med den nyare
översättningen. Dessa är Rebecka, Ketura, Avishag, Ohola och Oholiva. 18 De två sistnämnda
är liknelser för städerna Samaria respektive Jerusalem. 19 Även om antalet kvinnonamn ökat
totalt sett så är det en kvinna som inte finns med i någon rubrik i den nya översättningen, men
som gör det i den äldre. Det är Eva, i översättningen från 1917 finns hon i rubriken ”Adam
och Eva förvisas i lustgården”. 20 Den rubriken saknas helt i den nya översättningen.

17

1 Mos, 2 Mos, 4 Mos, Dom, Rut, 1 Sam, 2 Sam, 1 Kung, 2 Kung, 2 Krön, Ester, Hesek (1917, 2000)
1 Mos 24, 1 Mos 25, 1 Kung 1, Hesek 23 (2000)
19
Hesek 23:4 (2000)
20
1 Mos 3 (1917)
18
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Figur 3.1 Antal kvinnonamn i rubrikerna

I den äldre översättningen finns alltså 19 kvinnonamn med i rubrikerna i Gamla Testamentet, i
den nyare översättningen är motsvarande siffra 24. Lägg också märke till att det inte rör sig
om antalet rubriker utan om antalet kvinnonamn som förekommer, det innebär att två
kvinnonamn kan förekomma i samma rubrik eller att samma kvinnonamn förekommer i två
olika böcker. Tamar förekommer exempelvis i rubriker både i Första Moseboken och i Andra
Samuelsboken, 21 men i det här diagrammet räknas hon bara en gång.
Sammantaget är det alltså fem kvinnonamn mer i rubrikerna i den nya bibelöversättningen
i förhållande till den gamla. Frågan är då om det totala antalet rubriker med kvinnonamn
ökat?
3.1.2 Antal rubriker med kvinnonamn
Diagrammet nedan visar antal rubriker som innehåller kvinnonamn, det innebär att samma
kvinna kan finnas med i fler rubriker. Även i detta avseende har en ökning skett från 1917 års
översättning då det fanns 30 rubriker som innehöll kvinnonamn. 22 I den nya översättningen
finns istället 38 rubriker med kvinnonamn i. 23

21

1 Mos 38, 2 Sam 13 (2000)
1 Mos 3, 1 Mos 16, 1 Mos 21, 1 Mos 23, 1 Mos 29, 1 Mos 34, 1 Mos 35, 1 Mos 38, 2 Mos 15, 4 Mos 12, Dom
4, Dom 5, Dom 16, 1 Sam 1, 1 Sam 2, 1 Sam 25, 2 Sam 11, 2 Sam 13, 2 Kung 9, 2 Kung 11, 2 Krön 22, 2 Krön
23, Ester 1, Ester 2, Ester 4, Ester 5, Rut1, Rut 2, Rut 3, Rut 4 (1917)
23
1 Mos 16, 1 Mos 20, 1 Mos 21, 1 Mos 23, 1 Mos 24, 1 Mos 25, 1 Mos 26, 1 Mos 29, 1 Mos 34, 1 Mos 35, 1
Mos 38, 4 Mos 12, Dom 4, Dom 5, Dom 6, 1 Sam 2, 1 Sam 25, 2 Sam 11, 2 Sam 13, 2 Sam 12, 1 Kung 1, 2
Kung 9, 2 Kung 11, 2 Krön 22, 2 Krön 23, Hesek 23, Ester 1, Ester 2, Ester 4, Rut 1, Rut 2, Rut 3, Rut 4 (2000)
22
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Figur 3.2 Antal rubriker som innehåller kvinnonamn

3.1.3

Tolv böcker där kvinnonamn förekommer

Båda diagrammen ovan har sammanställts ur de 12 böcker i Gamla Testamentet som
innehåller kvinnonamn i rubrikerna. Hur ser då förändringen ut i respektive bok?
Diagrammet nedan visar vilka böcker som antalsmässigt ökat eller minskat vad gäller
rubriker med kvinnonamn i.
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Figur 3.3 Antal rubriker med kvinnonamn i respektive bok mellan de två översättningarna

I sex av böckerna har en ökning skett i förhållande till den äldre översättningen. I 1917 års
översättning finns Hagar och Rakel med i två rubriker var i Första Moseboken. 24 Som jag
tidigare nämnde tillkom Rebecka och Ketura som nya kvinnor medan Eva försvann. Det
totala antalet kvinnor har ökat med en person i Första Moseboken. Rubrikerna med
24

1 Mos 16, 1 Mos 21 (1917)
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kvinnonamn har emellertid ökat från åtta till tio. Det beror på att det i den nya översättningen
finns, förutom Hagar och Rakel, Rebecka med i två rubriker, Sara i två och Ketura i en. 25 I
Rut har också antalet rubriker med kvinnonamn ökat i och med den nya översättningen,
medan de har minskat i Ester. Jag kommer att behandla dessa mer ingående i den tredje delen
av undersökningsavsnittet.
Både i Andra Samuelsboken och i Andra Kungaboken har antalet rubriker ökat från två till
tre. Det är Batseba respektive Atalja som finns med i två rubriker vardera istället för en. 26
Oförändrade resultat visar både Domarboken, där Debora och Delila finns med i totalt tre
rubriker i båda översättningarna och Andra Krönikeboken där Atalja finns med i två rubriker i
båda översättningarna. 27 I fjärde Moseboken finns Mirjam med i rubriken både i den äldre
och den nya översättningen. 28
I Andra Moseboken fanns Mirjam med i rubriken ”Mirjams sång”, 29 denna har tagits bort i
den nya översättningen, alltså har en minskning skett. I Första Samuelsboken har antalet
rubriker minskat från tre till två i den nya översättningen, Hanna fanns tidigare med i två
rubriker varav en tagits bort. 30
Sett till antalet har en ökning av rubriker med kvinnonamn ägt rum i sex av böckerna,
oförändrat i tre och minskat i tre. Det totala antalet rubriker i respektive bok har minskat i den
nya översättningen. I de 12 böcker där kvinnonamn finns i rubrikerna är det totalt 775
rubriker medan den nya översättningen innehåller 603 rubriker i samma böcker. 31 Eftersom
det är en minskning av antalet rubriker totalt sett i de12 böckerna, vad blir då resultatet om
andelen rubriker med kvinnonamn räknas ut?
3.1.4 Andelen rubriker med kvinnonamn i de tolv böckerna
Diagrammet nedan tydliggör skillnaderna mellan de olika böckerna och de båda
översättningarna, vad gäller andelen rubriker där kvinnonamn förekommer i förhållande till
det totala.

25

1 Mos 24, 1 Mos 25, 1 Mos 23, 1 Mos 26 (2000)
2 Sam 12, 2 Kung 11 (2000)
27
2 Krön 22, 2 Krön 23 (1917, 2000)
28
4 Mos 12 (1917, 2000)
29
2 Mos 15 (1917)
30
1 Sam 1 (1917)
31
1 Mos, 2 Mos, 4 Mos, Dom, Rut, 1 Sam, 2 Sam, 1 Kung, 2 kung, 2 Krön, Ester, Hesek (1917, 2000)
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Figur 3.4 Andel rubriker med kvinnonamn i respektive bok mellan de två översättningarna

En ökning har skett i nio av fallen medan en minskning skett i två av fallen. I Domarboken är
det oförändrat mellan den äldre och den nya översättningen. Rut och Första Moseboken är de
som avviker tydligast. På grund av minskning av det totala antalet rubriker i de tolv böckerna
har andelen rubriker med kvinnonamn ökat i den nya översättningen. I jämförelse med det
förra diagrammet som visade på en ökning av antalet rubriker i sex av böckerna visar detta
diagram på en ökning i nio av böckerna.
3.1.5 Andel rubriker med kvinnonamn i relation till det totala
Det rör sig inte om några markanta skillnader i hur kvinnonamnen i rubrikerna förändrats, i
alla fall inte om antalet jämförs. Procentuellt sett har kvinnonamnen i rubrikerna ökat i den
nya översättningen eftersom det totala antalet rubriker har minskat. Rubrikerna med
kvinnonamn utgör en större andel av det totala antalet rubriker. I cirkeldiagrammet illustreras
hur många rubriker som innehåller kvinnonamn i förhållande till hur många rubriker det finns
totalt i de 12 böckerna.
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Figur 3.5 Andel rubriker med kvinnonamn i förhållande till det totala

I den äldre översättningen utgör rubrikerna med kvinnonamn fyra procent av det totala antalet
rubriker. I översättningen från 2000 har antalet rubriker i minskat totalt sett med 171 stycken,
samtidigt har antalet rubriker med kvinnonamn ökat med åtta stycken.32 I den nya
översättningen utgör rubrikerna med kvinnonamn sex procent av det totala. En ökning med
två procentenheter har skett. Det är i Första Moseboken och i Hesekiel som skillnaderna är
störst om det bortses från Rut. Frågan som uppkommer utifrån ovanstående cirkeldiagram är
hur samma förändring ser ut i männens fall? Har mansnamnen i andel ökat eller minskat?
Tabellen nedan är baserad på ett stickprov i en av de tolv böckerna där förändringen var
störst, Första Moseboken.
Fälten i diagrammen nedan visar andelen i procent.

1917

2000

Figur 3.6 Andel män i rubrikerna

Det som cirkeldiagrammet visar är att antalet rubriker som innehåller mansnamn har minskat.
I översättningen från 1917 utgör rubriker med mansnamn cirka 83 procent i Första
Moseboken. I den nya översättningen är motsvarande siffra cirka 81 procent. Sett till antalet
har rubrikerna med mansnamn minskat från 80 till 66. Trots att det totala antalet rubriker har
minskat har rubrikerna med kvinnonamn ökat från åtta till 10.
32

1 Mos, 2 Mos, 4 Mos, Dom, Rut, 1 Sam, 2 Sam, 1 Kung, 2 Kung, 2 Krön, Ester, Hesek (1917, 2000)
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Den statistik som jag sammanställt har alltså visat på en ökning av kvinnonamn i rubrikerna
från 1917 till 2000. Nedan kommer jag att titta närmare på hur dessa rubriker förändrats
genom att undersöka vilka tendenser som finns. Jag kommer därför att gruppera dem efter
tendenserna och inte efter bok.
3.1.6 Tabeller över rubrikerna med kvinnonamn i tio av böckerna
Eftersom jag kommer att behandla Ester och Rut senare kommer jag endast att redogöra för
rubrikerna i tio av de böcker som innehåller rubriker med kvinnonamn.
Rubriker där kvinnor betonades i den äldre översättningen men namnges först i den nya
visas i tabellen nedan. Rebecka finns inte namngiven i någon av de rubriker som finns i
översättningen från 1917, det gör inte heller Ohola och Oholiva.
Tabell 3.1 Rubriker där namnlösa kvinnor har namngivits i och med Bibel 2000

Rubrik, översättning 1917
En hustru åt Isak
De syndfulla systrarna
Guds dom över båda systrarna

Rubrik, översättning 2000
Isak får Rebecka till hustru 33
Ohola och Oholiva, två otrogna systrar 34
Oholas och Oholivas brott och straff 35

I den första rubriken synliggörs kvinnan genom att hon namnges, det gör även systrarna i den
andra och tredje rubriken, där de också är huvudpersoner. De beskrivs dock med dåliga
egenskaper såsom otrogna och syndfulla.
Tabell nedan visar de rubriker som inte innehöll någon referens till en kvinna 1917 men
som innehåller ett kvinnonamn 2000.
Tabell 3.2 Rubriker som i den nya översättningen inkluderar en namngiven kvinna

Rubrik, översättning 1917
Abraham och Abimelek
Abrahams övriga ättlingar
Isak i Gerar
Davids son dör
Kung David vid hög ålder

33
34
35
36
37
38
39
40

Rubrik, översättning 2000
Abraham och Sara i Gerar 36
Abrahams barn med Ketura. Hans död 37
Isak och Rebecka i Gerar 38
Davids och Batsebas son dör. Salomos födelse. 39
Den gamle David och Avishag 40

1 Mos 24.
Hesek 23.
ibid.
1 Mos 20.
1 Mos 25.
1 Mos 26.
2 Sam 12.
1 Kung 1.
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Dessa rubriker finner jag intressanta eftersom det inte är så att översättarna valt att namnge en
anonym kvinna utan valt att lägga till henne i rubriken i den nya översättningen. Dessa
rubriker är ett tydligt exempel på hur kvinnan har synliggjorts mer i den nya översättningen.
I tabellen som följer presenteras de rubriker som innehåller namn i översättningen från
1917 och fortfarande gör det i den nya översättningen men där rubrikerna har omformulerats.
Tabell 3.3 Rubriker med namngivna kvinnor som har omformulerats

Rubrik, översättning 1917
Jakob tjänar hos Laban för Rakel och Lea
Dina och Shekem
Mirjam straffas
Deboras och Baraks sång
Hannas bön
David och Abigail
Drottning Isebel dödas
Atalja regerar i Juda
Atalja regerar i Juda
Upproret mot Atalja

Rubrik, översättning 2000
Lea och Rakel 41
Våldtäkten mot Dina 42
Herren försvarar Mose mot Mirjam och Aron 43
Deborasången 44
Hannas lovsång 45
Navals hustru Avigajil kommer till David 46
Jehu drar in i Jisreel. Joram, Achasja och Isebel
dödas 47
Atalja griper makten i Juda 48
Atalja griper makten i Juda 49
Joash kung över Juda. Ataljas död. 50

I tre av rubrikerna har mannen försvunnit vilket gör att kvinnan blir huvudpersonen i rubriken.
Detta gäller för de rubriker som i den nya översättningen är ”Lea och Rakel”, ”Deborasången”
och ”Våldtäkten mot Dina”. I två rubriker har mansnamn tillkommit. I 1917 års översättning
var kvinnan ensam i rubrikerna ”Mirjam straffas”, ”Drottning Isebel dödas”.
Följande tabell visar de rubriker som är oförändrade i och med den nya översättningen.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1 Mos 29.
1 Mos 34.
4 Mos 12.
Dom 5.
1 Sam 2.
1 Sam 25.
2 Kung 9.
2 Krön 22.
2 Kung 11.
2 Kung 23.
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Tabell 3.4 Rubriker som är oförändrade

Rubriker som inte skiljer sig
Hagar och Ismael 51
Hagar och Ismael drivs bort 52
Sara dör och Abraham köper gravplats 53
Rakels död 54
Juda och Tamar 55
Debora och Barak 56
Simson och Delila 57
David och Batseba 58
Amnon och Tamar 59
En rubrik av dessa betonar endast kvinnan: ”Rakels död”. De övriga rubrikerna följer samma
mönster där både mannen och kvinnan presenteras i rubriken. I Fyra fall står kvinnan före
mannen i rubriken. Det kan i och för sig te sig ganska självklart i sammanhanget eftersom
Hagar är mor till Ismael, Debora är profetissa och i fallet Sara blir det naturligt eftersom det
följer berättelsens kronologi att ha det i den ordningen.
I tabellen som följer har rubriker som i 1917 års översättning innehöll ett kvinnonamn
försvunnit.
Tabell 3.5 Rubriker som har tagits bort

Rubrik, översättning 1917
Adam och Eva förvisas ur lustgården 60
Mirjams sång 61
Hanna och Eli 62

Rubrik, översättning 2000
Finns ej
Finns ej
Finns ej

Som det framgår av tabellen har samtliga av rubrikerna inte ändrats till att betona mannen
utan försvunnit helt som rubriker. Eftersom Eva inte nämns i någon annan rubrik, till skillnad
från de andra är det mest anmärkningsvärt att hon försvunnit. Å andra sidan finns heller inte
Adam med i någon rubrik i den nya översättningen.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

1 Mos 16.
1 Mos 21.
1 Mos 23.
1 Mos 35.
1 Mos 38.
Dom 4.
Dom 16.
2 Sam 11.
2 Sam 13.
1 Mos 3.
2 Mos 15.
1 Sam 1.
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Tabellen nedan visar de rubriker som är helt nya i och med Bibel 2000. Ohola och Oholiva är
helt nya medan Atalja finns med i andra rubriker i den äldre översättningen, vilket har
framgått av tabellerna ovan.
Tabell 3.6 Rubriker som har tillkommit

Rubrik, översättning 1917
Finns ej
Finns ej
Finns ej

Rubrik, översättning 2000
Oholas otrohet med Assyrien 63
Oholivas otrohet med Babylonien och Egypten 64
Joash kung över Juda. Ataljas död. 65

I de två första rubrikerna är kvinnorna liknelser för städer då de beskrivs som otrogna
kvinnor.
3.1.7 Sammanfattning - kvinnor med namn
Kvinnonamnen i rubrikerna har generellt sett ökat i och med den nya översättningen, detta har
framgått av samtliga diagram. I en närmare undersökning av hur detta har skett visar
jämförelsen dels att i de rubriker där kvinnor har namngivits är det inte nödvändigtvis en
synliggörelse i positiv bemärkelse. Detta eftersom kvinnan synliggörs i samband med
negativa egenskaper i den nyare översättningen.
Kvinnor har också tillkommit i rubriker där de inte tidigare funnits med, vilket bör tolkas
som en synliggörelse av kvinnan. Av rubrikerna som innehåller namngivna kvinnor i den
äldre översättningen, men omformulerats i den nya, har kvinnorna i många fall givits en
självständigare roll genom att mannen avlägsnats från rubriken.
Av de rubriker som har tillkommit som helt nya, beskrivs Ohola och Oholiva som otrogna,
de är emellertid liknelser för städer, men det som är anmärkningsvärt är att de fått egna
rubriker i den nya översättningen. Detta kan ses som en synliggörelse, men kvinnorna
beskrivs med dåliga egenskaper.
Min slutsats är att kvinnor vid namn synliggjorts mer i den nya översättningen, men hur ser
det ut för de namnlösa kvinnorna?

3.2 De namnlösa kvinnorna
Jag har hittills undersökt de kvinnor som nämns vid namn men det finns också kvinnor som
finns med i rubrikerna utan att namnges. I denna del kommer jag nu att redogöra för de
namnlösa kvinnorna och hur en förändring mellan dessa rubriker har sett ut.

63
64
65

Hesek 23.
Ibid.
2 Kung 11.
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Det finns två rubriker i Gamla Testamentet som lyder: ”Drottningen av Saba besöker
Salomo” dessa är i den nya översättningen oförändrade. 66 Resterande rubriker har förändrats
på något sätt i den nya översättningen i förhållande till den gamla.
3.2.1 Fokus på mannen
I tabellen nedan fokuseras innehållet i rubriken på mannen och detta har heller inte ändrats i
och med den nyare översättningen.
Tabell 3.7 Rubriker som fokuserar på mannen

Rubrik, översättningen 1917
Elisa och den rika kvinnan i Sunem
Elisa hjälper en fattig änka
En hustru åt Isak
Saul besöker en andebesvärjerska
Hosea och den trolösa kvinnan
Hoseas hustru och barn
Profetens hustrus död
Selofhads döttrar

Rubrik, översättningen 2000
Elisha och kvinnan i Shunem 67
Elisha hjälper en profetänka 68
Isak får Rebecka till hustru 69
Saul hos andeskåderskan i En-bor 70
Profeten och äktenskapsbryterskan 71
Profeten, horkvinnan och deras barn 72
Hesekiels hustrus död förebådar Jerusalems fall 73
Selofchads döttrar och kvinnors arvsrätt 74

I ett fall har kvinnan namngivits (Rebecka) i rubrikerna i den nya översättningen men det är
fortfarande mannen, i detta fall Isak som ”får” en hustru. I översättningen från 1917 ses
kvinnan i samtliga av dessa rubriker som mannens ägodel. I ett av fallen kallas änkan istället
profetänkan i den nya översättningen, syftningen på mannen som huvudperson blir då
tydligare. I ett fall ges kvinnans roll större uppmärksamhet i rubriken från 2000 då det
framgår att hennes död ”förebådar Jerusalems fall”. I samma rubrik är kvinnan emellertid
anonym och fokuseringen hamnar på Hesekiel. I ett av fallen i Bibel 2000 beskrivs Hoseas
hustru som en horkvinna istället för just hustru som i den äldre översättningen. Hon ges en
mer självständig roll men beskrivs som en hora. I den rubriken som i den äldre översättningen
är ”Selofhads döttrar” läggs ”och kvinnors arvsrätt med i den i nya översättningen, detta beror
nog främst på att rubriken täcker ett större stycke text.

66
67
68
69
70
71
72
73
74

2 Krön 9, 1 Kung 10.
2 Kung 4.
ibid.
1 Mos 24.
1 Sam 28.
Hosea 3.
Hosea 1.
Hesek 24.
4 Mos 27.
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3.2.2 Kvinnan avlägsnas
Tabellen nedan visar hur rubriker ändrats från 1917, betoningen på kvinnan har tagits bort och
istället blir fokuseringen på mannen mer påtaglig i den nya översättningen. Undantaget är
”Leviten och hans bihustru” som fokuseringen på mannen tagits bort. I tre av fallen har
motsvarande rubrik från 1917 inte ersatts med någon ny.
Tabell 3.8 Rubriker där kvinnan försvinner från rubriken i Bibel 2000

Rubrik, översättning 1917
Hustrur åt Benjamins barn
David får Sauls dotter till hustru
Leviten och hans bihustru
Josef hos Potifars hustru
Simson och kvinnan från Timna
Esau tar sig ännu en hustru 80
Esaus utländska hustrur 81
Pinehas´ hustrus död 82

Rubrik, översättning 2000
Benjamins stam återupprättas 75
David blir Sauls måg 76
Våldtäkten i Giva i Benjamin 77
Josef hos Potifar 78
Simsons bröllop 79
Finns ej
Finns ej
Finns ej

I fyra av fallen är det påtagligt att koncentrationen hamnar på mannen i den nya
översättningen, kvinnans roll är indirekt och osynliggjord. I den äldre översättningen är det
mannen som är den som står i centrum men kvinnan finns nämnd i rubrikerna.
3.2.3 Rubriker där det varken finns referenser till män eller kvinnor
Det finns tre rubriker som i den äldre översättningen saknar referens till både mannen och
kvinnan, men som ändrats för att istället betona kvinnor genom att använda en kvinnlig
beteckningar som till exempel kvinna, hustru, syster eller moder. Tabellen nedan visar hur
denna förändring skett.
Tabell 3.9 Rubriker som betonar namnlösa kvinnor i den nya översättningen

Rubrik, översättning 1917
Det otrogna Jerusalem
Israel och Juda måste omvända sig
Moabiternas och ammobiternas ursprung

Rubrik, översättning 2000
Jerusalem, Guds hittebarn och hustru
Israel och Juda- två trolösa systrar
Lots döttrar

Det finns i översättningen från 1917 ingen referens till kvinnan. Det som i den äldre rubriken
hette ”Det otrogna Jerusalem” ändras till en metafor som liknas vid en kvinna. Israel och Juda
75

Dom 21.
1 Sam 18.
77
Dom 19.
78
1 Mos 39.
79
Dom 14.
80
1 Mos 28.
81
1 Mos 26.
82
1 Sam 4.
76
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beskrivs som två trolösa systrar, vilket också är en metafor, även i denna rubrik
sammankopplas kvinnan till något negativt i samband med att ordet ”syster” eller ”hustru”
nämns i den nya rubriken.
På samma sätt finns det rubriker som innehåller referenser till kvinnan och mannen men
som tagits bort i och med den nya översättningen.
Tabell 3.10 Rubriker som betonar kvinnor i den äldre översättningen men inte i den nya

Rubrik, översättning 1917
Männen som hade tagit till sig främmande kvinnor
Äktenskap med fången kvinna
Hustrur som misstänks för otrohet
Sådan moder, sådan dotter

Rubrik, översättning 2000
Förteckning över de skyldiga 83
Familje- och straffrätt 84
Åtgärder vid misstanke om otrohet 85
Jerusalem jämförs med Samaria och
Sodom 86

Det som kan ses som anmärkningsvärt i den äldre översättningen är att det var hustrur som
misstänktes för otrohet medan den nya använder otrohet oberoende om det gäller män eller
kvinnor i alla fall vad rubriken gäller. Samtliga negativa kvinnobilder har tagits bort i och
med den nya översättningen.
3.2.4 Sammanfattning – namnlösa kvinnor
Sammanfattningsvis finns det nio rubriker som fokuserar på mannen i den äldre
översättningen och som fortfarande gör det i den nya. Kvinnan har således birollen i rubriken
och har inte synliggjorts i och med den nya översättningen. I åtta rubriker fanns kvinnan med i
översättningen från 1917 men har tagits bort i den nya översättningen, antingen på grund av
att rubriken helt försvunnit eller för att den ersatts med en rubrik som fokuserar helt på
mannen. I tre rubriker har kvinnan betonats i den nya översättningen som hon inte gjort i den
äldre, i två av fallen som liknelser för städer. I fyra fall har rubrikerna gjorts neutrala i den nya
översättningen, i dessa fall har de negativa egenskaperna som hon beskrevs med i den äldre
översättningen tagits bort. Av samtliga rubriker där namnlösa kvinnor finns med har kvinnan
blivit mindre synliggjord i och med den nya översättningen om det ses till antalet. Samtidigt
har rubrikerna olika värde. Rubriken som i den äldre översättningen betonade att det var
hustrur som misstänktes för otrohet, har ändrats i den nya översättningen till att gälla både
män och kvinnor, kvinnan har eliminerats, men detta har varit något positivt. I rubriken
”hustrur åt Benjamins barn” från den äldre översättningen är fokus på mannen, i den nya
83

Esra 10.
5 Mos 21.
85
4 Mos 5.
86
Hesek 16.
84
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översättningen ”Benjamins stam återupprättas” är kvinnan osynliggjord i och med att
”hustrur” har försvunnit. Samtidigt har hustrurna ingen självständig roll i den äldre
översättningen heller.
3.2.5 Namnlösa och namngivna kvinnor
Så här långt har jag presenterat både de namnlösa kvinnorna och de namngivna, därför kan
det vara av intresse för läsaren att veta hur många rubriker som innehåller antingen en
namngiven eller en namnlös kvinna i de båda översättningarna.
I översättningen från 1917 finns det totalt 60 rubriker som innehåller antingen ett
kvinnonamn eller en anonym kvinna som nämns som till exempel hustru eller syster. I
översättningen från 2000 är motsvarande siffra 52. Till antalet har dessa rubriker minskat.
Samtidigt har det totala antalet rubriker minskat i de böcker där kvinnor nämns från 1175 till
929 i den nya översättningen. 87 Detta innebär de rubriker som innehåller kvinnor har ökat i
andel i Bibel 2000. Det rör sig visserligen om marginella skillnader, men en liten ökning i den
nya översättningen med 0,5 procentenheter i förhållande till den gamla.

87

1 Mos, 2 Mos, 3 Mos, 4 Mos, Dom, Rut, Ester, Hesek, 1 Sam, 2 Sam, 1 Kung, 2 Kung, 2 Krön, Ordspråk,
Jesaja, Jeremia, Hosea, Sakarja.
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3.3 Böckerna som är uppkallade efter Kvinnor – Ester och Rut
I det här avsnittet ska jag jämföra de två böckerna i Gamla Testamentet som är uppkallade
efter kvinnor separat. Eftersom det är kvinnan som ska vara huvudpersonen kanske detta
också avspeglas i rubrikerna i dessa böcker på ett tydligare sätt. Det har också tidigare
framgått utifrån mina diagram att Ester och Rut avviker mest.
3.3.1 Rut
I tabellen nedan finns en jämförelse mellan rubrikerna i Ruts bok. Hur har dessa förändrats?
Tabell 3.11 Rubriker som innehåller kvinnor i Rut

Rubrik, översättning 1917
Elimelek och hans familj flyttar till Moabs land
Noomi och Rut återvänder till Bet-Lehem 89
Rut arbetar på Boas åker
Rut finner en make
Boas tar Rut till hustru
Boas och hans efterkommande

Rubrik, översättning 2000
Noomi och hennes svärdotter Rut 88
Finns ej
Rut på Boas åker 90
Rut och Boas på tröskplatsen 91
Rut blir Boas hustru 92
Rut blir Davids stammoder 93

Utifrån denna tabell framgår det att Rut får en centralare roll i översättningen från 2000. I den
sista rubriken från 1917 löd rubriken: ”Boas och hans efterkommande”. I Bibel 2000 har
motsvarande rubrik ändrats till: ”Rut blir Davids stammoder”. Den inledande rubriken
”Elimelek och hans familj flyttar till Moabs land” ersätts med ”Noomi och hennes svärdotter
Rut” i den nya översättningen. I en av de fem nya rubrikerna får Boas större uppmärksamhet i
förhållande till den äldre. Den rubrik som tidigare var ”Rut finner en make” har ändrats till
”Rut och Boas på tröskplatsen”. I den rubriken som tidigare var ”Boas tar Rut till hustru” har
Rut hamnat i fokus i den nya ”Rut blir Boas hustru”. Sammantaget har alltså Rut i och med
den nya översättningen blivit huvudpersonen i tre av fem rubriker.
3.3.2 Ester
I Esters bok fanns 13 rubriker i översättningen från 1917, i den nya översättningen har antalet
rubriker minskat till åtta stycken. Andelen rubriker med kvinnonamn i de båda böckerna har
dock ökat. Nedan följer en tabell över de rubriker som innehållit kvinnonamn eller som gör
det i den nya översättningen.

88
89
90
91
92
93

Rut 1.
ibid.
Rut 2.
Rut 3.
Rut 4.
ibid.
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Tabell 3.12 Rubriker som innehåller kvinnor i Ester

Rurik, översättningen 1917
Drottning Vasti trotsar kung Ahasrevos 94
Ester blir drottning 95
Ester inbjuder Kungen och Haman till ett gästebud

Rubrik, översättning 2000
Kung Xerex bestraffar Drottning Vashti
Ester blir Kung Xerex gemål
Finns ej

96

Mordokai begär hjälp av Ester 97

Finns ej

Utifrån ovanstående sammanställning ges både Ester och Vashti biroller i förhållande till
kungarna i Bibel 2000. Detta skiljer sig från den äldre översättningen då uppmärksamheten
koncentreras till kvinnan.
3.3.3 Sammanfattning – Ester och Rut
Sammanfattningsvis uppvisar en jämförelse av dessa två böcker olika resultat, Rut har hamnat
mer i fokus i rubrikerna i den nya översättningen medan motsatsen har skett i Esters bok. I
Ruts bok visar trenden genomgående på att kvinnan får en självständigare roll i rubrikerna
och synliggörs mer. I Ester pekar trenden åt det andra hållet, tidigare har hon stått i centrum i
rubriken vilket hon inte gör i den nya översättningen. I den nya översättningen har också en
del av de rubriker som innehåller Esters namn tagits bort.
Resultatet av hela undersökningen har inte pekat i en entydig riktning, i vissa fall har
kvinnan synliggjorts i andra inte. Vilka slutsatser kan då dras utifrån min hypotes? Detta
kommer att diskuteras härnäst i mitt analysavsnitt.

94
95
96
97

Ester 1.
Ester 2.
Ester 5.
Ester 4.
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4

Analys

4.1 Textual harassment
Något som kan vara värt att observera gällande samtliga rubriker både i den nya och i den
äldre översättningen är att kvinnan sällan finns i rubriken som en självständig person, hon
finns där precis som Jacobus menar för att förtydliga något som mannen står för. Exemplen är
många ”Elisha hjälper en profetänka” Två män framhålls i denna rubrik, både Elisha men
också den profet vars änka det är som Elisha hjälper. Detta är ett exempel från den nya
översättningen. I de få rubriker där kvinnan står som självständig handlar det oftast om hur
hon straffas, är otrogen, dör eller dödas. I en del av de rubriker där kvinnan står som
självständig i den äldre översättningen till exempel ”David och Abigail” har Abigails ställning
i den nya rubriken mer fokuserat på vem hon är gift med ”Navals hustru Avigajil kommer till
David”. Detta exempel med flera tyder på att Jacobus teori stämmer ännu bättre in på den
nyare översättningen. I samband med att kvinnan synliggörs från att inte alls funnits i en
rubrik tidigare är hon bara där för att förtydliga något som gäller mannen. Den nya rubriken
”Abrahams barn med Ketura. Hans död.” är intressant eftersom Ketura inte finns med i
motsvarande rubrik i den äldre översättningen, men vilken roll har hon? Ketura förtydligar
bara vem som Abraham fått barnen med, det är inte ”Abraham och Keturas barn”. Men trots
detta har hon synliggjorts i förhållande till den äldre rubriken ”Abrahams ättlingar”. I grunden
kan det alltså sägas att rubrikerna är full av textual harassment men det som inte får glömmas
är att originaltexterna tillkom i en patriarkal miljö. Kvinnans roll i Bibeln kan inte ändras i
originaltexten, däremot kan hon synliggöras mer och det är det som jag har undersökt i denna
uppsats. Eftersom jag inte är väl förtrogen med de texter vars rubriker som jag undersökt är
det omöjligt för mig att avgöra om rubrikerna är identifierade på ett bra sätt. Översättarna fick
direktiv om att inte tolka textstycket bara identifiera det. Detta är också intressant med tanke
på att vi alla tolkar en text när vi läser den. Hade jag fått satt rubrikerna till olika texter efter
att ha läst om feministteologi hade nog jag påverkats av det och försökt synliggöra kvinnan på
ett omedvetet plan. De skillnader som min undersökning har visat mellan olika rubriker kan
helt enkelt bero på vilken översättare som har satt rubrikerna för olika stycken.

4.2 Kvinnor som nämns vid namn
Fem nya kvinnor har namngivits i rubrikerna i Bibel 2000, dessa finns med i fler än en rubrik
i och med den nya översättningen. Rubriker med kvinnonamn har sammantaget ökat med åtta
rubriker och det är främst Första Moseboken, Rut och Hesekiels böcker som står för
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ökningen. I förhållande till det totala har kvinnonamnen ökat med två procentenheter från
1917 till 2000, från 4 procent till 6 procent. Om man ser till andelen i de tolv böckerna är det
Ester och Rut som avviker mest. Denna ökning är ganska liten och det kanske mer är av en
slump som kvinnorna har namngivits i större utsträckning i den nya översättningen. Siffrorna
indikerar att min hypotes om att kvinnan har synliggjorts mer stämmer. Sedan kan man förstås
titta på vilken roll som hon har i rubriken, även om hon gjorts mindre anonym. I de rubriker
där kvinnor synliggjorts mer i och med att hon namnges beskrivs till exempel Ohola och
Oholiva som otrogna. Eftersom de är liknelser för städer, är det kanske just det som är det
anmärkningsvärda, nämligen att det är kvinnor som beskrivs. Varför är det inte två otrogna
bröder istället? Detta går emellertid inte att göra något åt eftersom texterna har skrivits på det
sättet, annat vore historieförfalskning. I de rubriker som innehåller kvinnonamn i
översättningen från 1917, men som omformulerats i den nya översättningen är det svårt att
säga om kvinnans roll i rubriken blivit självständigare överlag. I tre fall har i alla fall detta
skett. Det är Lea och Rakel, Dina och Debora som inte längre i Bibel 2000 delar rubriken med
männen. I två fall har dock motsatsen skett, Mirjam och Isebel. Detta kan i och för sig bero på
att det täcker ett större stycke text. Det är också intressant att Eva försvunnit ur rubrikerna
helt, men egentligen är detta bara intressant om Adam hade funnits kvar och Eva hade
avlägsnats. I min jämförelse framgår det att rubriken har försvunnit helt i den nya
översättningen.

4.3 De namnlösa kvinnorna
I dessa rubriker koncentreras majoriteten av rubrikerna på mannen i den äldre översättningen.
Många rubriker visar också att skillnaden inte är så stor i förhållande till den nya. I vissa fall
har kvinnan tagits bort helt från rubriken och osynliggjorts. Samtidigt kan det ha mycket att
göra med de direktiv som bibelkommissionen fick eftersom det inte fanns någon strävan efter
ett genusperspektiv. Jag tycker också att den nya rubriken ”Benjamins stam återupprättas” är
smidigare än den äldre ”Hustrur åt Benjamins barn”. Min åsikt är att den äldre översättningen
i detta fall inte riktigt synliggör kvinnan eftersom hon framställs som en sak som mannen får
eller tar.

4.4 Ester och Rut
Dessa två böcker visar motsatsen vad gäller betoningen på kvinnor i rubrikerna mellan de två
översättningarna. Rut finns i samtliga rubriker i den nya översättningen. Det som är intressant
är att Rut har blivit huvudperson i fyra av de nya rubrikerna. Det finns också en rubrik i
översättningen från 1917 som lyder ”Rut finner en make”. Denna rubrik har ändrats i den nya
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översättningen, ”Rut och Boas på tröskplatsen”. Jag tycker att den äldre stämmer bättre
överens med rubrikerna i böckerna som är uppkallade efter män. Eftersom dessa utgår från
mannen ”Isak får Rebecka till hustru” det är mannen som är huvudperson. I den nya
översättningen anser jag att den äldre rubriken var bättre eftersom den utgår från Rut. Den nya
”Rut och Boas på tröskplatsen” borde fokusera mer på Rut. I rubriken ”Boas tar Rut till sin
hustru” från 1917 har rubriken ändras till ”Rut blir Boas hustru”. Kanske är det missvisande
att ha en rubrik som ”Rut tar Boas till make” eftersom det förmodligen inte fungerade så på
den tiden. Däremot skulle rubriken betona Rut mer om den var formulerad på ett annat sätt till
exempel ”Rut gifter sig”. I ett sådant fall kan man argumentera att eftersom männen är de
personer som de övriga böckerna främst kretsar kring vore det konstigt att ha en rubrik
”Rebecka gifter sig med Isak”.
I Ruts bok nämns Rut som stammoder i en rubrik, detta finner jag mycket intressant
eftersom den tidigare rubriken löd ”Boas och hans efterkommande”. Det är i denna bok som
de främsta steg mot att synliggöra kvinnan har gjorts. Huruvida detta är medvetet eller inte
går inte att utläsa.
I Esters bok har Ester försvunnit ur två rubriker och osynliggjorts i en. Istället för
översättningen från 1917 där det står ”Ester blir drottning” lyder den i 2000 ”Ester blir Kung
Xerex gemål”. Fokus har tagits ifrån henne anser jag. Vilket strider mot mina slutsatser som
jag kommit fram till i Ruts bok. Ester skulle lika gärna kunna ha behandlats i en bok som
handlar om en man, det märks inte utifrån rubrikerna att boken handlar om henne i den nya
översättningen.

4.5 Har kvinnorna synliggjorts mer i den nya översättningen?
På den frågan kan svaret både bli ja och nej. Sett till den totala andelen av rubriker som
innehåller både kvinnor vid namn och de namnlösa har den ökat i den nya översättningen med
0,5 procentenheter. Detta är en marginell skillnad och det är inte en betydlig ökning. Jag har
dock visat att antalet kvinnonamn i rubrikerna har ökat i och med den nya översättningen. I
många av dessa fall har de inte ens funnits med som anonyma kvinnor i rubrikerna i 1917 års
översättning. Av de namnlösa kvinnorna är det svårare att dra slutsatser då fokus fortfarande
ligger på mannen i många rubriker och förblir så i den nya översättningen. I många fall har
också kvinnan avlägsnats helt från rubriken, men detta kan också vara till fördel, till exempel
har vissa rubriker ändrats till att inte betona kvinnan i den nya översättningen. Till exempel
har rubriken ”Hustrur som misstänks för otrohet” ändras till ”Åtgärder vid misstanke för
otrohet” oavsett vad som står i textstycket som rubriken ska identifiera så är det inte bara
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kvinnor som misstänks för otrohet när man läser rubriken i den nya översättningen. Kvinnan
osynliggörs men det är i positiv bemärkelse. Ett annat sådant fall är ”sådan moder, sådan
dotter” där rubriken har ändrats till ”Jerusalem jämförs med Samaria och Sodom” även om
moden och dottern nämns i texten som sedan följer så har detta tonats ned i rubriken.
Eftersom Bibeln kan sägas ha tillkommit i en patriarkal miljö är det omöjligt att ändra på
innehållet. Men genom att rubrikerna identifierar det som står i texten och två städer som
handlat fel beskrivs som kvinnor kanske inte läsaren fokuserar på det i samma grad eftersom
rubriken saknar referens till kvinnan. Därför kan det vara bra att osynliggöra kvinnan i
rubrikerna så att läsaren fokuserar på det andra, till exempel att städerna gjorde fel och inte att
de liknas vid kvinnor. Rubrikerna ska trots allt identifiera det som texten handlar om.
Varför har då resultaten av undersökning inte pekat i en tydligare riktning? Kanske beror
detta på att bibelkommissionens direktiv inte innehöll några krav på ett genusperspektiv. Det
var andra saker som betonades som viktiga. Rubrikerna skulle identifiera textstycket men inte
tolka det. Däremot uppkom en diskussion om genusperspektiv under översättningsarbetets
gång. Kanske har rubriksättarna påverkats av denna och förklaringen till att min undersökning
visar på en liten ökning av kvinnor i rubrikerna. Eller så ligger det i vår tid att ge kvinnan mer
utrymme och detta omedvetet påverkat hur rubrikerna satts i den nya översättningen. Det var
till exempel inte bara Davids son som dog, som i den äldre översättningen, utan det var
Davids och Batsebas son.
Generellt sätt kan det sägas att kvinnor har en liten plats i Gamla Testamentet. Men det
kanske inte heller kan anses rimligt att de få kvinnor som finns ska få större utrymme i
rubrikerna. Enligt vissa feministteologer skulle förklaringen bli att Bibeln i grunden är
kvinnoförtryckande medan andra skulle hävda att kvinnorna ska betonas mer för att ett jämlikt
förhållande mellan män och kvinnor ska komma till stånd.
Kvinnans roll i Bibeln väcker många frågor, ska man bara acceptera att Bibeln är
mansdominerad eller ska man kräva en slags omskrivning där kvinnan inkluderas mer?
Kanske kommer nästa svenska översättning av Bibeln att innehålla en tydligare strävan efter
att synliggöra kvinnan i rubrikerna eller överhuvudtaget. Kanske kommer feministteologins
strävan efter att skapa en jämlikare syn på kvinnan och mannen i Bibeln att leda till att det
uppdrag som framtidens översättare får kommer att innehålla ett genusperspektiv.
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5

Sammanfattning och slutsatser

I denna uppsats har rubriker som innehåller kvinnor i två bibelöversättningar jämförts. De
gammaltestamentliga rubrikerna i översättningen från 1917 och den från 2000 har presenterats
i min undersökning. Syftet har varit att undersöka hur översättarna bakom de båda
bibelöversättningarna valt att framställa kvinnorna i rubrikerna. I och med att rubrikerna inte
finns med i originaltexterna är det intressant att jämföra dessa för att se om en förändring har
skett. Min hypotes var att kvinnan synliggjorts mer i den nya översättningen. Denna har jag
undersökt genom min frågeställning: På vilket sätt rubrikerna skiljer sig mellan de två
översättningarna? Jag har också tagit reda på om förändringen kan förklaras med hjälp av
direktiven som låg till grund för översättarnas arbete. Det har dock visat sig att översättarna
inte fått några direktiv som antyder att ett genusperspektiv ska tillgodoses. Däremot har
diskussioner om ett genusperspektiv uppkommit under arbetets gång, diskussioner som förts
kan ha påverkat översättarna, men detta kan emellertid inte sägas med säkerhet.
Min undersökning har visat att fler kvinnor namngivits i den nya översättningen, detta har
jag tolkat som att kvinnan synliggjorts. Undersökningen av de namnlösa kvinnorna visar inte
på ett entydigt resultat. Jag utgick från Jacobus teori om kvinnans roll i texter, som i korthet
innebär att kvinnan inte finns med som självständig person i texter och att hon ofta tystas och
att fokus hamnar på mannen. Detta har också visat sig vara fallet i båda översättningarna.
Samtidigt har jag kommit fram till att kvinnan, i vissa fall, har försvunnit ur rubriken men att
detta inte behöver vara något negativt.
Sammantaget har dock andelen rubriker som innehåller kvinnor, namnlösa som namngivna,
ökat i en jämförelse mellan de båda översättningarna.
Böckerna Ester och Rut som undersöktes separat visar på två vitt skilda resultat. I Rut har
kvinnan definitivt synliggjorts mer i och med den nya översättningen. I Ester, å andra sidan,
har mannen hamnat mer i fokus i den nya översättningen. Detta fann jag konstigt och jag har
diskuterat om anledningen till detta kan bero på att det har varit olika översättare, detta är
dock inget som jag undersökt närmare i denna uppsats.
Har kvinnan synliggjorts mer? Svaret på frågan är svårt att säga om man ser till samtliga
rubriker som innehåller kvinnonamn. Svaret blir Ja om det syftar till de namngivna kvinnorna
och de rubriker som finns i Ruts bok. Nej, om det istället gäller de namnlösa kvinnorna och de
rubriker som finns i Esters bok. Det som Jacobus menar med ”textual harassment” har snarare
ökat i den nya översättningen vad gäller de namnlösa. Samtidigt har rubriker där namnlösa
kvinnor beskrivits med negativa egenskaper tagits bort. Problemet att dra en generell slutsats
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kvarstår, men statistiken pekar ändå på att översättarna omedvetet eller medvetet valt att ge
kvinnan större utrymme i den nya översättningen. Enskilda fall kan diskuteras länge, detta har
det emellertid inte funnits utrymme i denna uppsats. Kanske kan en fördjupning av denna
undersökning genomföras med syfte att analysera ett urval av rubrikerna för att se hur kvinna
presenteras i rubriken i förhållande till vad som sägs om henne i texten som rubriken ska
identifiera.
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