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Abstract

In my thesis I exemin the Jewish clothing rules that is a part of the Tzniut regulations. A biblical 

code of conduct that jewish people all over  the world still followes. My research material has been 

internet sites that specialize in selling modest clothing to jewish women. I take a closer look at how 

these sites describe their clients and how they by doing that are taking a part in creating a specific 

jewish female identity. I also look at the impact this identity have on women's bodies. How it helps 

to dicipline women's bodies and keeps women dependent on males to defend them aginst other 

males. In my conclusion I also discuss the possibility to use modest clothing as a feminist tactic for 

women to take control over who has acces to their bodies. To do this I use theoris about 

performativity, clothing as communication and body politics, and I have choosen to use textual 

analysis as my method.
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Inledning

Bild 1.

Strax efter att jag hade påbörjat arbetet med den här uppsatsen såg jag bilden ovan på Facebook. 

Det som slog mig var att den så tydligt sammanfattar varför jag är så intresserad av ämnet ”blygsam 

klädsel”.  Vad är det egentligen som avgör vem av det två kvinnorna på bilden som är minst 

förtryckt? 

Intresset för blygsamhet och religiösa kläder är en kombination av flera olika intressen. Till att börja 

med har jag alltid varit fascinerad av religioner och religiösa seder och regler, vad är det som gör att  

människor är villiga att låta hela sitt liv styras av regler som oftast är flera tusen år gamla och som i  

sin samtid ibland känns daterade och omoderna? Som uppvuxen i en sekulär stat där religion anses 

vara en privat sak kan detta vara svårt att förstå. Men det är tydligt att religion för många människor 

är en viktig del av deras identitet.

Hur identitet skapas och upprätthålls är den andra delen av mitt intresse, det är många saker som 

spelar in när man talar om identitet och det flesta av oss är överens om att människor har rätt att  

uttrycka sin identitet. Det som fascinerar mig är att när det kommer till religion så är det inte en del  

av din identitet du bör uttrycka, i alla fall inte i Sverige. Här är religion som sagt en privat sak, till  

skillnad från till exempel politisk åsikt som är något vi anser vara naturligt att uttrycka.
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Den sista delen som har lätt fram till den här uppsatsen är ett brinnande intresse för kläder. Jag 

upplever ofta att jag som kvinna uppmuntras till att ha mindre och mindre kläder på mig, samtidigt  

som jag då får finna mig i att min kropp snarare än min personlighet får stå i centrum i interaktion 

med andra. Samtidigt som jag ska visa upp min frihet genom att ha korta kjolar och djupa 

urringningar så berättar media för mig att jag inte kan låta min kropp se ut hur som helst när jag 

visar upp den. Jag ska på olika sätt förändra den för att passa in i en bild av mig. 

Bakgrund

År 2011 döms tre kvinnor till dagsböter av Franska domstolar för att de har burit niqab på offentlig 

plats. (Tre kvinnor dömda för slöjor, DN 11-11-21) Under flera år på 2000-talet rasade debatten om 

hur vida det var okej att fråga våldtäktsoffer hur mycket kläder det hade på sig när brottet begicks. 

Kvinnors kläder provocerar. Oavsett om det rör sig om att klä på sig eller klä av sig, så anser sig 

samhället ha rätt att gå in och ha en åsikt kring vad kvinnor har på sig, bör ha på sig eller vad 

kvinnor absolut inte får bära. Makthavare och lagstiftare anser sig ha rätt att avgöra vilka kläder 

som är frigörande, vilka kläder som är förtryckande och vilka som gör att du som kvinna får skylla 

dig själv om du utsätts för brott. 

En sorts kläder som väcker ovanligt mycket uppmärksamhet är de med religiös anknytning, slöjan, 

turbanen, kipan och så vidare. Detta är kläder som i mångt och mycket kommunicerar bärarens 

religiösa tillhörighet, men också kläder som får bli symboler för våra fördomar kring olika 

religioner och den religiösa människan. Faktum är att nästan alla religioner förespråkar att dess 

följare klär sig på ett visst sätt, ofta väldigt påklätt. Trots detta hamnar nästan alltid diskussion vid  

slöjan och ibland turbanen.  Att täcka sitt hår är inte till för vare sig muslimer eller sikher, det 

praktiseras av både judar och kristna men är inte så vanligt förekommande i västvärlden, i alla fall 

inte offentligt. Turbanen har väckt så pass mycket känslor i USA efter 9/11 att amerikanska Sikher 

har varit tvungna att starta reklamkampanjer för att förklara turbanens betydelse och för att  

avskärma sig från de muslimska extremister som de sammankopplats med på grund av turbanen. 

(Puar 2007 sid. 167 )

Judiska kvinnor som grupp blir också intressant ur ett minoritetsperspektiv, då det judiska folket 

som grupp länge har levt utspridda över världen, och ibland har det inte varit helt enkelt att vara 
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öppen med sin judiska identitet, samtidigt så tenderas gruppidentitet stärkas när man är just i  

minoritet. Dessutom har ämnet nyligen aktualiserats efter att Na'ama Margolese, en 8 årig flicka 

som bor i Israel, uppmärksammat sin omgivning på att hon blir trakasserad av ultraortodoxa män 

när hon är på väg till skolan. Detta för att männen anser att hon är oanständigt klädd. Händelsen har 

lett till demonstrationer i Israel. (Protest i Israel mot religiöst driven könssegregering,DN 11-12-27)

Kläder symboliserar våra identiteter, kläder kommunicerar till andra vilka vi är och jag tror att vi  

behöver en ökad förståelse kring hur religion påverkar identitet och hur identitet kommuniceras via 

kläder.  Jag vill skriva den här uppsatsen för att jag vill bredda förståelsen för vad modest clothing1 

är och vilka som praktiserar det. Men jag vill också belysa hur en identitet som på ett individuellt  

plan kan verka frigörande på en samhällsnivå och som grupptillhörighet, kan bli begränsande och 

disciplinerande av kvinnors kroppar.

Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur sidor som säljer kläder till judiska kvinnor som 

följer det judiska klädreglerna tzniut skriver fram en judiskkvinnlig identitet. Hur görs identiteten 

som judinna attraktiv och till något man som kvinna vill eftersträva att vara. Jag vill också utifrån 

teorier kring kroppspolitik resonera kring hur kläderna och identiteten kan användas både för att 

kontrollera och disciplinera kvinnors kroppar men också kan fungera som en metod för kvinnor att 

slippa objektifiering.

Frågeställning: 

1. Hur skriver sidor som säljer kläder till judiska kvinnor fram en specifik identitet som 

judinna?

2. Hur fungerar denna identitet som disciplinering av kvinnokroppen?

1 Modest Clothing, på svenska ungefär blygsam klädsel. Generellt kläder som inte visar för mycket hud eller 
kroppsformer.
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Tidigare forskning

Att forska på kläder är inget nytt och det finns flera olika riktningar man kan välja till exempel  

dräkthistoria, kläders sociala betydelser och så vidare. Om man tittar på kläder och religion finns 

också en del forskning och mer verkar vara på väg. Nedan presenterar jag forskning som har varit 

viktig för den här uppsatsen.

I mitt arbete med den här uppsatsen är det framförallt en avhandling som har spelat stor roll för mig 

nämligen Maja Jacobsons avhandling Kläder som språk och handling 1994, den har dels fungerat 

som en källa till inspiration men den har också gett mig en ökad förståelse för hur man kan se på 

kläder som symboler och språk. Grunden för avhandlingen är att kläder kommunicerar och att vi 

kommunicerar genom dem, jag vill försöka bygga vidare kring detta och menar på att vi också 

kommunicerar runt kläder.  Jacobsons avhandling belyser klädernas betydelse för hur unga kvinnor 

skapar bilden av sig själva. Avhandlingen bygger på intervjuer med unga kvinnor som läser till 

textillärare vid universitetet i Umeå. Även om mycket har förändrats kring kläder och mode sedan 

Jacobson genomförde sina intervjuer i slutet av 1980- talet så har avhandling varit ovärderlig för 

mig, dels använder jag mig av hennes tolkning av Sassures semiotiska metod för att genomföra min 

analys, dels så är det genom Jacobson min förståelse för begreppet Kläder som kommunikation 

stammar. Även om jag redan tidigare hade tanker kring både semiotik och kläder som 

identitetsskapande och kommunicerande så var det genom Jacobson bitarna föll på plats.

Jag har också hämtat inspiration från Emma Tarlos bok Visibly Muslim, som undersöker vad Tarlo 

kallar för ”Hijab mode” i Storbritannien. Tarlo tar bland annat upp hur minoritetsgrupper använder 

sig av kläder för att visa samhörighet och hur muslimska kvinnor i Storbritannien kombinerar 

modemedvetenhet med regler kring blygsamhet för att skapa en individuell klädstil. Hon har i  

boken bland annat intervjuat kända kvinnor som bär hijab2. Hon har valt kvinnor som kommer från 

bakgrunder där slöja eller ens kvinnokläder har varit en självklarhet. Bokens olika kapitel tar upp 

olika teman, det första innehåller det intervjuer med kända kvinnor jag nämner ovan, det andra 

handlar om kvinnor som konverterat till islam och deras relation till hijab, det tredje kapitlet handlar 

om ungdomars försök till att skapa ett individuellt uttrycksmedel med hjälp av kläder, det fjärde 

kapitlet handlar om de mer traditionella falangerna som vill att muslimska kläder ska se ut på ett  

2 Används oftast som namn på slöja som bärs av muslimska kvinnor, täcker hela håret och halsen på bäraren.

4



GNVK01 Kajsa Bergman
Centrum För Genusvetenskap Handledare: Irene Pelayo
Lunds Universitet HT - 11

visst sätt, kapitel sex och sju handlar om media respektive internets roll för ”hijab mode”.  När det i  

stora delar av Europa diskuteras olika regleringar av de muslimska klädreglerna, bidrar Tarlos bok 

med ett inifrånperspektiv som belyser varför kläderna blir ett viktiga uttrycksmedel för muslimska 

kvinnor i Europa.

I artikeln Sharing Identity through Dress: The Case of Sikh Women undersöker Preeti Kapur 

mödrars och döttrars syn på den traditionella nordindiska klädedräkten Salwar Kameez. Artikeln 

redovisar resultat från en enkät undersökning där 18 mödrar och 8 döttrar har besvarat frågor om 

hur det uppfattar Salwar Kameez. Hon beskriver hur dräkten har gått från att ses som omodern nu 

anses både modern och moderiktig. Dräkten har också blivit ett sätt för kvinnor att visa 

grupptillhörighet, i första hand används dräkten av sikhiska kvinnor i norra Indien men den har 

under senare år blivit populär även i södra Indien, framförallt ses den som ett alternativ för unga 

gifta kvinnor som inte alltid vill bära Sari. Artikeln visar också på hur kvinnors frigörelse påverkar 

vilka kläder som ses som moderna och positiva. När fler indiska kvinnor började befinna sig i 

offentligheten så började de ställa andra krav på sina kläder, och från att ha varit en klädsel som såg 

som lantlig blev Salwar Kameez den perfekta lösningen på att både vara täckande men fortfarande 

ge rörelsefrihet åt bäraren. Artikeln var en av det första jag läste inom ämnet och den har gett mig 

en förståelse för hur kläder fungerar som gruppmarkörer men också hur bilden av kläder förändras 

över tid genom aktivt förändring. 

Till sist vill jag nämna ett projekt vid London Collage of Fashion Modest Dressing: faith-based 

fashion and internet retail (http://www.fashion.arts.ac.uk/research/projects-collaborations/modest-

dressing/ hämtad 2012-01-11) , som avslutades våren 2011 som handlar om modest clothing. 

Projektet har bland annat tittat på hemsidor precis som jag gör. I skrivandets stund har dock inte 

deras slutgiltiga rapport utkommit ännu så jag kan inte använda mig av den men jag tycker det visar  

på att det är ett ämne som ligger i tiden och det är min förhoppning att vi kommer få se mer 

forskning kring blygsamma kläder, då det verkar bli ett allt vanligare fenomen.
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Teori

Till min analys har jag valt att använda mig av de teoretiska begreppen Identitet, Performativitet,  

Kläder som kommunikation och teorier kring kroppspolitik.

Identitet,  performativitet och grupptillhörighet.

”Det innebär att man ställer sig misstänksam till påståenden om att våra identiteter och känslor  

alstras av naturen” (Ambjörnsson 2006 sid. 42) Citatet är hämtat från Fanny Ambjörnssons bok 

Vad är Queer (2006) och förklarar en av de grundläggande delarna av både Queer teori och 

poststrukturialism, nämligen att identitet inte är något naturligt eller medfött. Människor har inte en  

inneboende essentiell identitet. Judith Butler tar till exempel upp tanken kring skapad identitet i sin 

bok Genustrubbel, där hon menar att olika kategorier spelar in i skapandet av individens identitet.  

Exempel på saker som påverkar identiteten är kön, klass, etnicitet och sexualitet. (Butler 1990 

sid.52) 

Om identitet inte är något medfött essentiell, hur skapar vi då våra identiteter? Butler och 

Ambjörnsson menar att genom att upprepa handlingar som vi har fått lära oss hör till en specifik 

identitet kan vi spela upp denna identitet. (Ambjörnsson 2006 sid. 136) Många av dessa handlingar 

är sammankopplade med språk. Genom vårt tal förändrar vi vår och andras uppfattning om 

tillvaron. Ett exempel på detta är när man frågar föräldrar vilket kön deras barn har. Utifrån svaret  

kommer vi behandla barnen olika. Föräldrarnas tal har alltså påverkat vår uppfattning om barnet. Vi 

kommer också att ha olika förväntningar på barnet beroende på dess kön och utifrån dessa 

förväntningar kommer vissa av barnets handlingar uppmuntras och andra kommer att leda till  

disciplinering. (Ambjörnsson 2006 sid. 137) Detta är vad som brukar kallas för performativitet. 

Man kan förklara det som att vi alla spelar rollen som oss själva utifrån regler vi har fått lära oss 

under vår uppväxt. Vi lär oss hur vi bör vara dels genom hur andra beter sig, klär sig, talar och så 

vidare, men vi får också bilder förmedlade till oss genom media och internet. Dock är det viktigt att  

påpeka att det mesta av vårat identitetsskapande och performativa upprepande är omedvetet, vi  

upprepar helt enkelt det vi har lärt oss utan att egentligen reflektera så mycket över det. Även när vi  

tycker att vi gör medvetna val kring hur vi presenterar oss själva så baserar sig detta på vad vi lärt 

oss är rätt sätt att visa upp en specifik identitet.
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Identity, as an external facet of human life, is that part of self which is available to the outside  

world. Identity hence provides the framework, which helps in understanding ‘who we are and who  

are others’ (Kapur 2009 sid. 101)

För det flesta av oss är det alltså viktigt att visa upp vilka vi är, att förmedla vår identitet till andra.

Identitet må vara individuell men den är också beroende av vilka grupper vi anser oss tillhöra och 

det flesta av oss vill på olika sätt visa i vilka grupper vi hör hemma. Ett sätt att göra det är med hjälp  

av kläder.

Kläder som kommunikation

”Men faktum är att kläderna aldrig håller tyst. De ”tjattrar” hela tiden och berättar massor om  

oss, vare sig vi vill det eller ej.” (Jacobson 1994 sid. 22) Så förklarar Maja Jacobson i sin 

avhandling Kläder som språk och Handling, hur man kan se på kläder som kommunikation. Kläder 

talar alltså till oss och om oss på olika sätt och det berättar för andra vilka vi är och vilka grupper vi  

tillhör. (Jacobson 1994 sid. 22) Beroende på vad vi har på oss kan andra människor avläsa vilken 

samhällsklass vi kommer ifrån, om vi till hör en viss religiös riktning eller en viss yrkesgrupp. 

Kläder kan ibland till och med avslöja vilken politisk åsikt vi har. Det är dock inte bara Maja 

Jacobson som har tankar kring detta även Roland Barthe har studerat kläder och han kopplar 

samman mode med identitetsskapande något som han också anser vara ett kvinnligt sätt att skapa 

sin identitet. (Jacobson 1994 sid. 22) 

Kläder blir alltså symboler eller tecken för att använda oss av semiotiska termer, med dessa tecken 

skickar vi budskap till andra som mottar dessa och tolkar dem. Dock måste vi ha samma 

referensramar för att tolka kläderna på samma sätt. Som ett exempel kan vi ta den indiska dräkten 

Salwar Kameez som består av en tunika och ett par lösa byxor. I Indien tolkas dessa plagg som 

mycket anständiga då det inte visar kroppsformer eller hud men i andra kontexter skulle dessa 

kläder anses som direkt oanständiga om en kvinna bar dem eftersom byxor anses vara mans kläder. 

Detta innebär att kläder inte bara är tecken när vi bär dem utan att vi på olika sätt försöker forma 

dem till det vi villa att de ska symbolisera. Genom att till exempel prata om eller skriva om vissa  

typer av plagg och förknippa dem med olika ideal så kan vi få kläderna att ändra innebörd. Ett  

exempel är jeans som ju har gått från att vara kläder man bär vid kroppsarbete till att anses så pass 

respektabla att man kan bära dem på de flesta arbetsplatser i Sverige i dag.
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Kläders symbolik förändras hela tiden och vad som anses vara anständig eller oanständigt skiftar 

också. Men synen på kläder hänger också ihop med vilka kroppar som bär kläderna och även här 

spelar kulturell kontext in, kläder är inte bara könade utan bärarens ålder och klass tillhörighet 

spelar in i hur vi tolkar kläderna. Om en äldre kvinna till exempel bär kläder som vanligen 

förknippas med tonåringar så kommer detta leda till att hon tolkas på ett specifikt sätt. Alla kläder  

har potential att bli symboliskt laddade, till exempel kan en kjol som bärs av en man väcka massor  

med känslor utan att kjolen i sig är ett symboliskt laddat plagg. Andra plagg är alltid laddade med 

symbolik, det klassiska exemplet är slöjan, som oavsett vem som bär den eller inte bär den väcker 

tankar och åsikter.

Kroppspolitik

”Kvinnokroppen tillmäts kulturellt värde och fylls med symboliska betydelser.” (Eduards 2007 sid. 

14) I boken Kroppspolitik, Om Moder Svea och andra kvinnor, visar Maud Eduards på hur kvinnor 

och kvinnokroppen får bli symboler för nationen därför blir det viktigt för nationen att kunna 

kontroller och disciplinera kvinnors kroppar. Eduards menar på att eftersom kvinnokroppen 

betraktas som problematisk av nationen så behöver dess medverkan i samhället regleras på olika 

sätt genom olika åtgärder detta till skillnad från mäns kroppar som ses som normen och därför ofta 

kommer undan liknande regleringar. (Eduards 2007 sid.17) En stor del av problemet är att 

kvinnokroppen förväntas vara tillgänglig för män, män har rätt att fantisera om den och på så vis 

objektifiera kvinnors kroppar, just för att det är kvinnor. (Eduards 2007 sid 18) Detta för att kvinnan 

som en symbol för nationen är det som skall få män att vilja försvara sitt land eller sin grupp. Om 

kvinnan då inte är tillgänglig så har mannen inget att sträva efter. Problemet är att kvinnor upplever  

att de behöver skyddas från mäns våld, vilket gör att de blir beroende av de män som erbjuder sitt 

försvar. Detta innebär att kvinnor hamnar i underläge och därför får finna sig i de regleringar och 

krav som sätts upp av deras försvarare. I stället för att själva få välja hur det försvar man önskar sig 

skall se ut. (Eduards 2007 sid. 21-22) 

Men frågan är vilka kvinnor som skall vara tillgängliga för vilka män. Genom att sätta upp regler 

kring kvinnors kläder regleras vem som har tillgång till en kvinnas kropp. Genom att till exempel en 

muslimsk kvinna tar av sig sin slöja blir hon tillgänglig för en större grupp män än sin närmsta 

8



GNVK01 Kajsa Bergman
Centrum För Genusvetenskap Handledare: Irene Pelayo
Lunds Universitet HT - 11

familj. I debatten kring slöjans vara eller icke vara i offentligheten använder Juan Alcala, journalist  

för Svenska Dagbladet, en typ av argumentation som rör sig kring detta. Han menar att muslimska 

män inte vill att muslimska kvinnor skall vara tillgängliga för västerländska män.(Med täckta  

ansikten kan vi inte mötas. SvD 10-08-29) Lägger man ihop detta med det som Eduards skriver så 

används olika kvinnor och deras kläder som insatser i kampen mellan olika grupper av män, där den 

ena gruppen vill befria kvinnan och den andra vill behålla henne. (Eduards 2007 sid.59) Som 

kvinna förväntas du dessutom själv kunna avgöra vilka män som du kan lita på och vilka som 

kommer ge dig bäst försvar. (Eduards 2007 sid. 21) Jag tolkar det som att du som kvinna har ett val, 

du kan välja vilka män du vill ska beskydda dig men när du väl gjort det valet så kan du inte ändra 

dig. När man väl blivit utesluten ur en grupp är det svårt att ta sig in igen. Det är dessutom svårt för 

gruppen att öppna sig igen, det skickar signaler om att man inte behöver följa gruppens koder och 

det är dåligt för gruppmoralen. Detta innebär att det är viktigt att behålla personer inom gruppen 

och göra gruppen attraktiv så att den blir det naturliga valet. 

För att åter gå till kläder och kvinnors tillgänglighet så kan man se att kläderna blir ett medel i en  

politik som går ut på att kontrollera kvinnor. Kläder kan användas både för att göra kroppen 

tillgänglig men också för att dölja den. Därför blir det viktigt att göra en viss typ av kläder attraktiva  

för kvinnor att bära. Detta görs genom att dels förknippa kläder med olika egenskaper eller 

identiteter men man kan också, som är fallet med kläderna jag tittar på, göra dem till gudomliga  

påbud. Kroppar och kläder är också något vi aldrig kommer undan ifrån, vi har alla kroppar som vi 

måste förhålla oss till och vi förväntas använda oss av kläder på olika sätt, därför är kläder heller 

aldrig neutrala. Som kvinna kan du genom att bära en viss typ av kläder själv ta makt över vem som 

har tillgång till din kropp, samtidigt så är det en svår balansgång, ska man som kvinna behöva klä 

på sig för att slippa bli objektifierad, borde inte detta vara en självklarhet, att en kvinnas kropp är 

hennes egen.
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Metod

Eftersom jag har valt att utgå ifrån ett skriftligt material så använder jag mig av textanalys, som går  

ut på att systematiskt gå igenom texten för att försöka förstå dess budskap. Jag har valt att använda 

mig av två olika typer av textanalys detta för att få så stor inblick i texten som möjligt. 

Den första analysmetoden är Stilanalys, som är en metod i flera steg. Till att börja med läser man 

igenom texten och karaktäriserar den. Detta görs med hjälp av olika beskrivande adjektiv. Är texten 

till exempel modern, saklig, tunn eller formell. (Melin och Lange 1995 sid 7-8). För att ytterligare 

förstå vilken typ av text det är man jobbar med placerar man sedan texten i en eller flera genrer.  

Dessa avgörs delas av vilken stilmässig tidsepok texten verkar höra hemma, till exempel om texten 

är modernistisk eller romantisk. Det andra typen av genrer är vilken hur texten är formulerad är det 

en essä eller en lagtext. (Melin och Lange 1995 sid.9) När denna första del är klar så går man vidare 

till att se på textens språkliga karaktär, är texten abstrakt eller akademisk, är den talspråklig eller  

skriftspråklig. (Melin och Lange 1995 sid. 10-13) När man har fastställt textens grundläggande 

egenskaper går man vidare och försöker avgöra vad textens syfte är, vem den riktar sig till och 

vilket medium den använder sig av. (Melin och Lange 1995 sid. 19) Det sista man gör är att placera 

texten vid vad Melin och Lange kallar för poler. Detta är fyra motsats par, allmän-detaljerad, saklig-

emotiv, info-packad-info-tunt och formell-informell. Det flesta texter hamnar vid flera poler även 

om det brukar vara en som är mest utmärkande. (Melin och Lange 1995 sid. 34)

Den andra analysmetoden jag har valt att använda mig av är en semiotisk analys, denna form av 

analys är kopplad till teorierna kring kläder som kommunikation. Genom att beskriva kläder och 

mode på ett visst sätt skickar de hemsidor (sändaren) jag undersöker budskap till sina läsare, ett 

budskap om varför läsaren bör köpa just deras kläder. Dock är det inte nödvändigtvis så att läsaren 

uppfattar samma budskap som det sändaren försöker framföra. För att budskapet skall tolkas i linje 

med vad sändaren försöker få fram så behöver läsaren befinna sig i ungefär samma kulturella 

kontext. (Jacobson 1994 sid.23) Utifrån Jacobsons tolkning av Ferdinan Sassures definition av 

tecken så kan man se att ett ord dels betecknar ett faktiskt föremål eller ord men det korresponderar 

också till en idé kring detta ord eller föremål. Till exempel så betyder ordet kläder något man bär på 

kroppen för att skydda den mot värme, kyla och så vidare, men när jag hör ordet kläder så får jag 

också en bild i mitt huvud, i mitt fall tänker jag på jeans och en tröja när jag hör ordet kläder. Den 
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associationen kan förändras om jag i stället säger festkläder eller arbetskläder. (Jacobson 1994 sid. 

24-25) För min forskning innebär detta att jag tittar på vilka ord som används och vad dessa ord får 

symbolisera.

Som forskare är man aldrig opartisk, jag ser självklart mitt problem genom glasögon färgade av 

vem jag är, jag skulle vilja hävda att jag till och med har valt att se mitt problem på grund av vem 

jag är, och av det som har format mina olika intressen. Men bara för att jag som forskare inte kan 

vara objektiv innebär det inte att jag inte kan eller bör försöka se på mitt problem utan fördomar och 

ur flera olika vinklar. För mig handlar det om att vara öppen för att min bild av verkligheten kanske 

inte är den enda tolkningen. Jag befinner mig delvis i en annan kulturell kontext än det personer 

som har skrivit texterna jag har valt att undersöka, jag tillhör inte heller den primära målgruppen för  

texterna. Att jag dessutom har valt en metod där jag inte har några informanter innebär att jag inte 

kan följa upp med frågor kring saker jag kanske inte förstår. Jag har ingen som kan ge mig feed 

back om jag missförstår texten, vilket för mig innebär att jag behöver vara noggrann i min läsning 

av texten och att jag hela tiden måste reflektera över hur och varför jag gör vissa tolkningar.  

Jag har valt att dela upp min analys i två delar, för det första kommer jag göra en kort stilanalys av 

texterna för att se hur det är uppbyggda. Det andra jag gör är en semiotisk analys av texterna. För att 

underlätta både för mig själv och för läsaren har jag delat in den semiotiska analysen i olika teman.  

Dessa två analyser knyter jag sedan samman i en diskussion kring hur identitet i detta fall skrivs 

fram.

Jag har gjort så att jag först har tittat på vad det står om webbutiken under den vanligt 

förekommande rubriken About us, och jag använder mig av det som står där i hög utsträckning dock 

med ett undantag, nämligen sidan Kosher Casual, där about us sektionen är väldigt kort samtidigt 

som det har en längre syftes förklaring på sin första sida. Det är ur dessa texter jag har plockat ut 

mina teman. Jag använder mig också av en del bilder både från ”mina” sidor men även från andra, 

dessa bilder används som illustrerande exempel. Alla dessa bilder kommer från kommersiella 

hemsidor. Detta för att jag inte vill använda personers privata bilder i min uppsats.

Att studera text på ett språk som inte är ens eget modersmål är inte en helt enkel process och det 
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gäller att ha koll på att man inte tolkar orden på ett felaktigt sätt. Det är inte säkert att ett ord går att  

översättas rätt av till ett annat språk, det kan vara så att ord som ser ut att innebära samma sak 

används på lite olika sätt  på det olika språken eller så kan ett ord ha flera olika innebörder. Ett bra 

exempel på detta är ordet spirit på engelska som betyder både ande och anda beroende på hur det 

används. Detta komplicerar forskningsprocessen men gör den absolut inte omöjlig, det gäller bara 

att stämma av med andra om man känner sig osäker.

Material

Mitt material består av åtta olika sidor som säljer kläder till kvinnor som följer de judiska 

klädreglerna tzniut.  Allmänt kan man konstatera att de som driver dessa sidor generellt befinner sig 

i USA. Sidorna är därför skrivna på engelska och riktar sig primärt till Judiska kvinnor i 

Västvärlden. Valet av de judiska klädreglerna som forskningsområde härstammar från att jag 

upplever att det råder okunskap kring religiös klädregler, framförallt regler som inte tillhör Islam.

Jag har begränsat mitt material till hemsidor som säljer kläder som uppfyller de judiska 

klädreglerna, detta för att jag vill fokusera på hur en identitet ”säljs” till kvinnor. Jag tror också att  

begränsningen är viktig för att uppsatsen inte skall bli för spretig. Jag vill att den röda tråden skall 

vara tydlig och lätt att följa. Dessa sidor har inte enbart judiska kunder men den huvudsakliga 

målgruppen är primärt judisk. Det finns också en mängd muslimska och endel kristna sidor med 

ungefär samma typ av kläder och dessa har säkerligen en och annan judisk kund men jag har trots 

detta valt att fokusera på de sidor vars målgrupp är judisk. Detta eftersom jag är intresserad av hur 

man synliggör en judisk identitet genom kläder och framförallt hur denna identitet beskrivs. Att  

sidorna har kunder från olika religioner visar dock att denna typ av klädsel tilltalar en större 

mångreligiös grupp.

Urval

För att få en så bred analysbas som möjligt har jag valt ut åtta olika sidor som säljer kläder som 

uppfyller kraven på tzniut, jag har valt sidor som riktar sig till olika åldersgrupper. Jag tycker det är  

viktigt att se på hur identitet beskrivs för kvinnor i olika stadier av livet, för att kunna se likheter  

och olikheter. Här följer en kort presentation av det åtta sidor jag har studerat, detta för att ge en bild  

av sidornas likheter och olikheter. Under arbetets gång har jag upptäckt ett problem med mitt urval  
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och det är att sidorna inte är helt stabila. En av sidorna låg nere under flera dagar men verkar var 

tillbaks i skrivandet stund, men en av de andra sidorna har i stället försvunnit och jag vet inte om 

den kommer tillbaks. Detta gör att informationen jag har använt mig av inte är helt lätt tillgänglig  

och vikten av att ta kopior på sidorna är uppenbar.

Tznius.com, är enligt sig själva den första sidan på nätet som säljer tzniutkläder. Startade 2000 och 

sidan ser inte ut att ha genomgått så stora förändringar sedan starten. Sidan riktar sig till vuxna 

kvinnor och den har kläder som uppfyller både de striktaste reglerna men även kläder för kvinnor 

som inte täcker lika mycket. Sidan har specialiserat sig på scarfs och har en hel avdelning med 

instruktioner för hur man knyter scarfs på olika sätt.

Biblicalgarden.com, grundades 2001 och har inte ett jätte stort utbud av kläder, detta kan bero på att  

de har höga krav på vilka kläder de säljer. Har varit med och utvecklat tzniut badkläder. Målgruppen 

verkar vara något äldre.

Zorifashion.com, är en sida som har inriktat sig mot eleganta kläder, de har en avdelning med 

aftonklänningar till exempel. Butiken är inte bara webbaserad utan det finns en fysisk butik i New 

York. Även denna sida verkar rikta sig till en äldre målgrupp. 

Funkyfrum.com, sidan startade 2009 och riktar sig definitivt till en yngre målgrupp än det tre första 

sidorna. Sidan har ett brett utbud av kläder. Funkyfrum är nog den sida vars design tilltalar de flesta.

Frumbutwhitit.com, är också en sida som riktar sig till yngre kvinnor. Har ett väldigt litet utbud av 

kläder. Sidan är väldigt färgglad, hade inte kläderna varit för vuxna så hade jag trott att sidan riktade 

sig till barn. Sidan är för tillfället borttagen.

H2opinklabel.com, Också en sida med yngre målgrupp. Sidan låg nere under ett par dagar men är 

nu uppe igen. 

Kosherclothing.com, är en sida med ett brett utbud av kläder som riktar sig till en blandad 

målgrupp. Sidan skiljer sig något från de andra med sin rena och klassiska design.
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Koshercasual.com, är den enda sidan som riktar sig till hela familjen. De säljer nämligen kläder 

både för vuxna och barn och för män och kvinnor. Sidan har ett brett utbud av kläder och tillbehör. 

Här kan man till exempel köpa träningskläder, vilket de verkar vara relativt ensamma om att ha.  

Sidans design känns plottrig, dock försöker den vara ungdomlig.

Vad är tzniut?
Tzniut betyder ungefär blygsamhet och är en uppsättning regler inom judendomen som reglerar allt  

i från umgänget med personer av motsatt kön till vilka kläder som är ok att bära. Dessa regler tolkas 

olika inom olika judiska kretsar och därför kan det vara svårt att veta exakt vilka regler som gäller.  

Grundläggande verkar dock vara att när det kommer till kvinnors kläder så ska kläderna till att börja 

med inte vara för åtsittande, bär man byxor så skall dessa vara vida. Annars så är det kjol som 

gäller, men den får inte ha slits och bör inte sluta högre upp en halva vaden. Vissa grupper menar på 

att man också bör bära strumpbyxor men det verkar vara lokalt. Tröjor och blusar bör täcka hela 

torson och halslinningen bör täcka nyckelbenet, ärmarna får inte sluta högre upp än armbågen. 

Kvinnor bör bära något som helt eller delvis täcker håret. Hur mycket eller lite hår som syns verkar 

det också råda delade meningar kring. Vad man använder för att täcka sitt hår verkar också vara 

högst individuellt och det går bra att använda sjalar, hattar eller keps. Det viktiga är att kvinnans 

eget hår inte syns och därför är det också helt okej inom många grupper att bära en peruk i stället 

för till exempel sjal. I vissa fall förekommer också restriktioner kring färgval till exempel så är klar  

rött inte tillåtet i vissa grupper. (http://en.wikipedia.org/wiki/Tzniut hämtad 2012-01-11)

Analys

För att underlätta för läsaren har jag valt att dela upp min analys, först kommer jag redovisa det 

fakta jag har fått fram när jag har analyserat mitt material, sedan kommer jag att koppla samman 

analysen med mina teorier. Detta gör jag under kapitlet Slutsatser.

 

Stilanalys

Alla det texter jag har använt mig av har ett par saker gemensamt även om det förekommer vissa 

stora skillnader, tzniut exempel är texten hos Zori Fashion väldigt annorlunda gentemot till exempel 

texten hos H2O pink label, men vissa drag återkommer. Ingen av texterna är till exempel speciellt 
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lång, visst varierar detta något men texterna om företaget och dess syfte är generellt sett korta och 

koncisa. 

Texterna är informativa, och handlar om varför företaget finns, dess syfte och mål. De är skrivna 

med ett vardagligt språk som är lätt att förstå och lätt att ta till sig, undantaget är att nästan alla  

använder sig av ord på hebreiska eller jiddisch som för en utomstående kan vara svåra att förstå. 

Detta leder fram till slutsatsen om att texterna riktar sig till läsare som förstår dessa begrepp, alltså  

judar. 

Även om texterna är korta är det ofta informationsrika och innehåller bakgrundsfakta angående 

varför företaget startades, ofta med en personlig prägel, som till exempel ”After relocating to  

Maryland, we realized there was a huge lack of modest clothing available to the Frum3 Community  

outside of New York.” (FrumButWhitIt hämtad den 16/11-11). Detta ger en känsla av att de som 

skriver befinner sig i samma grupp som den tänkta läsaren. De tillskriver tzniut en outtalad 

gemenskap, där företagaren beskriver sina egna problem med att hitta rätt kläder och nu erbjuder 

dig sin hjälp. En person som inte tillhör gruppen kommer varken att förstå orden på hebreiska eller 

jiddisch och inte heller kommer personen känna igen sig i problemet att hitta modesta kläder. Att  

använda ord som är så specifika för en grupp hjälper också till att utesluta grupper med liknande 

klädkoder men som inte känner sig bekväma med att handla från en butik som är uttalat judisk.

Flertalet av texterna är också av en uppmanande karaktär, som börjar med att bekräfta att det är  

svårt att upprätthålla den tzniut på sina kläder som man vill, men här får du hjälp av oss att lyckas 

med det du har beslutat dig för. Vi finns här för dig så att det inte ska behöva vara svårt att följa 

tzniut och om du tar hjälp av oss så blir det till och med roligt igen. 

Vad säger texterna?

Det finna ett par saker som nästan alla texterna har gemensamt, och även om någon enstaka text 

saknar någon del av det som skrivs så är det ingen av texterna som inte använder något eller några 

av de formuleringar jag tänker ta upp nu. Jag tänker sammanfatta dessa teman kort nu och sedan gå 

igenom dem en och en. Temana som jag kan utläsa är följande: 

3 Ord från Jiddisch som betyder from, syftar ofta på ortodoxa judar, när det används som ett positivt ord.
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1. Tzniut är svårt

2. Vi har höga krav 

3. Att få se bra ut

4. Att vara kvinnlig

5. Tidsenlighet

Dessa teman uttrycks på lite olika sätt och med olika ord, men även bland enskilda ord är det flera 

som återkommer ofta, till exempel stylish, fashionabla och så vidare.

Tema 1, Tzniut är svårt

Tzniut att börja med kan jag konstatera att nästan alla texter jag har tittat på framhåller att det är  

svårt för kvinnor att klä sig modest. Det tar lång tid att handla då man måste leta igenom fler butiker  

efter de få plagg som är möjliga att bära ,till exempel skriver Biblical Gardens ägare följande 

”Modest women have a hard time shopping for clothes - looking through hundreds of items in  

dozens of stores just to find the few items on offer that meet our standards of modesty is no fun.” 

(Biblical Garden, hämtad 16/11-11). Det är inte roligt att ägna massor med tid till att titta på kläder  

som man inte kan använda, kläder som är för urringade, för korta eller för tajta. Men som man 

kanske tycker är fina, kläder som man önskade fanns med en högre halslinning till exempel. 

Samtidigt som det är svårt så är man å andra sidan inte beredd att sluta klä sig enligt tzniut. Valet att  

klä sig enligt tzniut är ett medvetet val, något man har varit och är villig att lägga ner tid på. Det är  

en del av vem man är och vem man vill vara och det är inget man är villig att sluta med i första  

taget. Att handla via nätet verkar därför vara ett sätt att spara tid på men också för att slippa gå i  

affärer där man kanske inte kommer kunna hitta kläder som passar. Butikerna på nätet drivs 

dessutom oftast av kvinnor som själva följer tzniut och vet därför vilka krav kvinnorna ställer på 

sina kläder, dessutom erbjuder de också en del mer specifika varor som gör det dagliga livet något 

enklare till exempel sleevis, extra ärmar som bärs under tröjor som annars har för kort ärm, eller 

neck tees, löstagbara kragar som gör vilken urringning som helst tillräckligt hög. Sidorna erbjuder 

också ofta andra hjälpmedel för att underlätta vardagen som till exempel färdigknutna bandanas för 

att täcka håret med eller hjälpmedel för att hålla sjalen på plats. Det är alltså svårt att följa reglerna  
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inte för att reglerna i sig är svåra utan för att samhället runt omkring inte stödjer dig som väljer  

tzniut. Och det vet både de som skriver och det som läser, det är svårt och det ska nog vara lite svårt 

men det är värt det och nu har det ju blivit lite lättare, när man kan få tag på fina tzniut kläder var  

man än är.

Tema 2, Vi har höga krav

Det andra temat jag tycker mig finna är att kvinnor som följer tzniut har höga krav på sina kläder.  

Kläderna skall inte bara uppfylla alla kraven på blygsamhet det ska också vara snygga, hålla hög 

kvalité och vara prisvärda. Kvinnor som följer tzniut har i mångt och mycket samma krav som alla 

kvinnor. Kläder är alltså inte bara något man värmer sig med utan ska uppfylla många olika 

funktioner. H2O Pink label skriver följande ”Here, we present you with a complete line of clothing  

that will allow you to look good without compromising your standards …both in modesty and  

fashion” (H2O Pink label hämtad 16/11 -11). Jag tolkar detta som att det är bra att ha höga krav på 

sina kläder, och du som följer tzniut ska inte behöva kompromissa med olika saker. Du ska 

nämligen kunna få känna dig både kvinnlig och vacker även om du följer tzniut och du ska inte 

behöva köpa dyra special tillverkade kläder, du ska helt enkelt ha samma möjlighet att hitta kläder  

som andra grupper i samhället har. Detta eftersom att följa tzniut är att göra det Gud vill och det är  

något som i sig är positivt och bra. Att följa de lagar Gud har satt upp är inte alltid enkelt men det är  

det rätta att göra. Därför bör man inte heller kompromissa med till exempel hur täckande kläderna 

är. Detta tema hänger lite ihop med det första temat om att det är svårt att följa tzniut, det är svårt  

för att kläder i dag antingen är fula men då klarar det av att täcka det av kroppen som ska täckas 

eller så är kläderna snygga men alldeles för små. Men du som följer tzniut ska inte behöva välja 

mellan snyggt och korrekt, du är värd bägge delar. 

Tema 3, Att få se bra ut

Utseende är centralt för att sälja kläder, de flesta vill inte köpa kläder som får en att se sämre ut.  

Men det verkar som att just blygsamma kläder ofta har förknippats med fula kläder som har dålig 

passform. Detta är en inställning som de flesta verkar vilja göra upp med. Alla texterna tar nämligen 

på ett eller annat sätt upp att även om du följer tzniut så vill du vara vacker, snygg och moderiktig.  

Åter igen kan man se att de som följer tzniut gör något som är bra och skall därför inte känna sig 

straffade för detta. Om de enda kläder du kan få tag på som uppfyller kraven på blygsamhet får dig 
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att se sämre ut är det inte lika motiverande att fortsätta klä sig enligt reglerna. Därför är det viktigt  

att fram häva att reglerna faktiskt inte säger något om att dölja sin skönhet eller att medvetet klä  

”ner” sig, snarare skall kläderna förstärka din inneboende skönhet. Som kvinna ska man inte behöva 

klä av sig för att få komplimanger, du blir inte vackrare för att du visar mer hud, snarare tvärt om. 

På FrumButWhitIt kan man läsa följande ”we believe that every woman should have the  

opportunity to not only dress modestly but to look and feel beautiful at the same time.”  

(FrumButWhitIt hämtad 16/11-11) och på Zoris hemsida står det ”The Zori's Fashion experience  

affords the stylish shopper with a plethora of possibilities. From timeless classics to the hottest  

trends, you'll find stunning apparel to enhance your beauty”(Zori fashion hämtad 16/11-11) Din 

skönhet påverkas alltså av vilka kläder du har på dig och du har rätt till kläder som tar fram det som 

är vackert hos dig, har du fel kläder så kommer du inte känna dig vacker eller attraktiv snarare 

tvärtom och det är fel, som kvinna ska du inte behöva känna dig ful. Du ska inte behöva känna att 

du klär dig i säck och aska bara för att du har höga krav på att dina kläder ska täcka dig. Detta tema 

hänger mycket ihop med nästa, viljan att känna sig kvinnlig.

Tema 4,  Att få vara kvinnlig

Precis som med det föregående temat så verkar kvinnlighet inte vara det första man förknippar med 

blygsamma kläder. Det hänger troligtvis ihop med att det flesta som praktiserar blygsam klädsel inte  

vill bära kläder som visar för mycket av kvinnokroppens former, samtidigt så verkar det flesta 

kvinnor som följer tzniut föredra att bära kjol framför byxor och kjol är fortfarande i västvärlden ett 

plagg som i allra högsta grad ses som ett kvinnoplagg. Men det verkar inte räcka till för att tzniut 

skall ses som ett feminint klädalternativ. Alltså måste man lyfta fram det feminina i kläderna på  

andra sätt. Färg, mönster och material är alla saker som påverkar om vi uppfattar kläderna som 

feminina. När det kommer till temat kvinnlighet så är det faktiskt bara två av sidorna som skriver ut  

kvinnlighet i texterna men det andra använder sig av ord som ofta förknippas med just kvinnlighet, 

Kosher Clothing till exempel använder sig av ordet flare5 som på svenska skulle översättas med 

flärd, vilket jag skulle säga är ett ord som beskriver något som är feminint. Det är ett ord man kan 

använda om kvinnors kläder men inte om mäns. Ett annat exempel är följande citat  "Am I the only  

one who likes to wear skirts with flair and tops with a shape? And where are all the colors of the  

rainbow? There’s style in modesty, and I'm going to make sure my friends and community see it."  

5  Vilket är fel stavat, men jag utgår i från att det inte menar solfacklor utan flärd som på Engelska stavas flair
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(Funky Frum hämtad 16/11-11). Grundaren till Funky Frum vill ha kläder som visar upp hennes 

kvinnliga former utan att visa för mycket hud, hon vill också ha kläder med färg, vilket också kan 

tolkas som feminint, framförallt brukar starka och ljusa färger associeras med just femininet. Till  

exempel nämner Ambjörnsson att pojkar tenderas att kläs i mörka dova färger för att visa att de är 

just pojkar. (Ambjörnsson 2006 sid.137) Om man däremot tittar på det kläder som faktiskt säljs på 

sidorna så är det förvisso kläder som det flesta skulle tolka som kvinnliga men jag tycker inte att 

kläderna stämmer med det som till exempel beskrivs i citatet ovan. Om man tittar på Funky Frums 

hemsida så är det väldigt många av kjolarna som är svarta, grå eller blå. Det finns alltså inte så 

många olika färger att välja på. Dessutom är det inte väldigt mycket kläder med mönster på. Om 

man dessutom är ute efter ”skirts whit flair”så blir man nog besviken, det är mycket hellånga kjolar 

i demin och andra tunga tyger och även om det inte är ont om olika färger så är det relativt ont om 

klara färgstarka kläder. Färgerna återfinns snarare på en dovare färgskala. En sak som dock förvånar 

mig är att det finns relativt mycket kläder i rött. Rött är ju en färg som är omdiskuterad i tzniut  

sammanhang, så pass att en av sidorna inte säljer röda kläder. Det verkar dock inte de andra ha 

några problem med att göra. Poängen här är alltså inte att kläderna inte är kvinnliga, som jag 

nämner tidigare så är det väldigt mycket kjolar som säljs och också mycket blusar som tydligt riktar  

sig till kvinnor. Poängen är att den kvinnliga identitet som beskrivs stämmer inte överens med de 

kläderna kommunicerar.

Bild 2 Bild 3

Exempel på kläder som uppfyller kraven för tzniut, kjolen kommer från funkyfrum.com och blusen kommer från 

kosherclothing.com.
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Tema 5, Tidsenlighet

Det kanske inte är så konstigt att klädregler som härstammar från tiden före våran tideräkning av 

många uppfattas som otidsenliga.  För kvinnor som följer tzniut är det svårt att gå in i en butik som 

riktar sig till stora delar av befolkningen och hitta kläder som passar, mycket av det samtida modet  

tenderar att  ur ett blygsamhets perspektiv vara väldigt avslöjande. Kläder som skulle kunna fungera 

som blygsamma behöver ofta kompletteras med andra kläder, som exempel kan nämnas de populära 

”maxi-klänningarna” som för visso är hellånga men ofta har en väldigt djup urringning. Man får 

också komma ihåg att kläder som det flesta av oss kanske uppfattar som påklädda inte 

nödvändigtvis uppfyller det krav som kvinnor som följer tzniut har. Detta verkar som att kvinnor 

som följer tzniut ofta har varit hänvisade till kläder som av det flesta skulle anses omoderna i  

bemärkelsen att det inte är moderiktiga. Därför är det kanske inte så konstigt att  det flesta sidorna 

lyfter fram är att tzniut kan vara tidsenligt och moderiktigt. På tznius.com har det till exempel en  

bild där ordet Frumpy6 är överstruket med rött, detta kanske är det tydligaste exemplet på försöken 

att lyfta fram att tzniut kan vara ett alternativ även för kvinnor som vill klä sig moderiktigt men det  

återkommer på flera olika sidor. Jag tror att det är ett försök att nå ut till unga kvinnor, kvinnor som 

kanske vill klä sig enligt tzniut men som samtidigt inte vill se ut som gamla tanter eller sticka ut allt  

för mycket i sin omgivning. Om vi tittar på det bilder som jag har valt ut så kan man se att endel av 

kläderna definitivt hade kunnat återfinnas i en ”vanlig” butik dock långt ifrån alla. Samtidigt skulle  

endel av kläderna definitivt kunna kvalificera sig som ”vintage” eller retro. Och går man ett steg 

längre och jämför kläderna på ”mina” sidor med kläder för andra grupper som klär sig blygsamt till  

exempel Amish eller Mennoniter så är tzniut kläderna absolut både tidsenliga och moderiktiga.

6 På svenska Tantigt
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Bild 4 Bild 5

Bilden till vänster kommer från tznius.com och visar hur en judisk kvinna skulle kunna klä sig, den högra bilden 

kommer ifrån plainlydressed.com och visar en tredelad dräkt tänkt till kvinnor som är antingen amish eller mennoniter.

Slutsatser

Efter att ha analyserat både hur och vad texterna försöker förmedla framträder en ganska tydlig 

identitet. Judiska kvinnor som följer tzniut är starka, har höga krav, är vackra, feminina och 

moderna. Nedan presenterar jag mina slutsatser och försöker besvara mina forskningsfrågor.

Gruppidentitet och hur den kommuniceras

”A clothed body stands as a cultural product vital not only to the individual but also crucial in  

forming and sustaining a sense of belongingness and fostering a group identity.” (Kapur 2009  

sid.101) Citatet ovan är hämtat från Kapurs artikel om indiska kvinnor och hur de uttrycker 

gruppidentitet genom sina kläder. Hon visar på hur kläder tydligt kan signalera att man tillhör en 

viss grupp och att denna grupp spelar en viktig del i vem man ser sig som. Hade gruppen inte haft 

betydelse för ens identitet hade behovet av att kommunicera tillhörighet inte funnits. På samma sätt  

som indiska kvinnor använder Salwar Kameez eller Sari för att visa var det hör hemma menar jag 

på att judiska kvinnor uppmanas i de texter jag har studerat, att genom sitt val av kläder visa att de 
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är just judinnor. Språket som används är visserligen enkelt att förstå och tilltalar en större grupp 

men användandet av ord på hebreiska och jiddisch och det faktum att texterna syftar till de regler  

angående kläder som återfinns inom judendomen gör det ändå tydligt vilken grupp man har i 

åtanke. Det är också så att alla sidorna utom en riktar sig uteslutande till kvinnor, vilket stärker 

bilden av att det är en kvinnlig identitet som är viktigt. Det är svårt att avgöra vad detta beror på 

speciellt som även judiska män har klädregler att följa, men det kan helt enkelt bero på att män 

alltid kan få tag på långbyxor och långärmade skjortor.  Detta innebär att det inte är lika svårt för  

män att följa de regler som gäller och de behöver därför inga specialaffärer.

Det är också så att en del av kläderna som förespråkas skiljer sig från de kläder som används av 

andra grupper med liknande klädregler, jag har tidigare nämnt amish och ett annat exempel är  

skillnaden mellan en tichel7 en hijab. Hijab är väldigt starkt förknippad med muslimska kvinnor och 

de flesta som ser en kvinna i hijab skulle tolka hennes kläder som muslimska. Därför skulle en 

judisk kvinna med en tichel som påminner för mycket om en hijab bli tolkad som något hon inte är 

och därför är det viktigt att välja rätt sätt att täcka håret.

Bild 6 Bild 7

Bilden till vänster kommer i från hijabstoreonline.com och visar en vanlig form av hijab, bilden till höger visar en tichel 

och kommer från tznius.com

Jacobson menar att man kan se på kläder som ett eget språk, där olika plagg tillsammans skapar 

meningar och kommunicerar olika budskap. (Jacobson 1994 sid.22) När jag genomförde min analys 

så var detta en del av det jag tittade efter. Vad kommunicerar texterna och vad säger kläderna? En av 

de saker jag uppmärksammade är att kläderna som säljs inte riktigt kommunicerar samma saker som 

7 En sjal som täcker hela eller delar av huvudet och döljer bärarens hår, knyts ofta i nacken.
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texterna på sidorna. Om vi tar tznius.com som exempel så vill de marknadsföra sina kläder som 

”icke tantiga”, vilket inte är det budskap jag uppfattar att deras kläder kommunicerar,  då de bland 

annat saluför den skotskrutiga kjolen som visas på bild 3 tidigare i uppsatsen. Denna kjol känns 

varken moderiktig eller ungdomlig. Detta innebär ju att det finns en diskrepans mellan den identitet  

som skrivs fram och de kläder som säljs. Den kvinna som beskrivs har färglada, lätta och moderna 

kläder men det kläder som säljs är mörka, tunga och inte speciellt moderiktiga. 

Performativ identitet

Fanny Ambjörnsson citerar i Vad är Queer? J.L Austin som säger att snarare bör vi se språket som 

en aktiv handling som skapar vår bild av verkligheten.(Ambjörnsson 2006 sid.136) Detta innebär 

att när författarna till mina hemsidor beskriver vilka kvinnor det riktar sig till är det med och formar  

bilden av hur dessa kvinnor är. Att sidorna har en liknande bild av hur en judisk kvinna som följer 

tzniut är gör att bilden blir starkare och identiteten lättare att sälja in till kvinnor. Hade sidorna skiljt  

sig åt i sina beskrivningar av kvinnor så hade bilden blivit mer deversifierad och det hade varit svårt 

att prata om en judisk identitet. Nu är det självklart så att det inte bara är identiteten som judinna  

som judiska kvinnor visar upp, men en så enhetlig bild gör det svårare att bryta mot normen om hur 

en judisk kvinna ska vara. Det kan också innebära att man känner att man inte har så många val. 

Antingen ställer du upp på att vara på ett visst sätt för att passa in i gruppen eller så gör du lite som 

du vill men riskerar då att straffas för att du bryter mot normen.

Redan från det att vi föds får vi lära oss inom vilken norm vi bör befinna oss inom, detta görs 

genom uppmuntran och belöning när vi gör rätt och genom bestraffning när vi gör fel. 

(Ambjörnsson 2006 sid.137) ”Mina” hemsidor är en del av detta ”uppfostrande” system, framförallt 

när det kommer till den uppmuntrande delen. Genom att förklara för sina kunder att det gör rätt när 

det följer tzniut och presentera dem med en mycket positiv identitet som är attraktiv att försöka  

upprepa och leva upp till. Man kan också se att sidorna stödjer kvinnor i deras beslutsamhet att 

fortsätta/börja följa tzniut, genom att stärka deras bild av att det dels är svårt men att de gör rätt när  

det trots allt följer tzniut. Sidorna är inte väldigt aktiva när det kommer till den bestraffande delen.  

Troligtvis för att de inte har den typen av makt över sina kunder. Den vanligaste formen av 

bestraffning när man bryter mot normen är att man utesluts ur gruppen och detta är inget sidorna 

kan genomföra. Här får man komma ihåg att sidorna är kommersiella och behöver hålla sig väl med 
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sina kunder, går man ut för hårt riskerar man att skrämma bort kunder som känner sig osäkra. Det 

hade eventuellt sett annorlunda ut om sidorna inte var kommersiella utan var av mer privat karaktär.  

Men om man ser på hur judiska kvinnor beskrivs så kan man ju tänka sig att kvinnor som inte följer 

tzniut inte är på samma sätt, detta skulle innebära att kvinnor som inte följer tzniut till exempel inte  

är kvinnliga eller starka, vilket kan upplevas som negativt.

Om man ser på hur normer fungerar som krav på hur man skall vara och bete sig på ett visst sätt för 

att få vara en del av gruppen blir det intressant att se på hur det som beskrivs som en rättighet också 

kan uppfattas som ett krav. Ta till exempel skönhet. En kvinna som följer tzniut kan ställa krav på 

att få känna sig vackra och ha fina kläder. Det är också viktigt att din man och dina vänner tycker att  

du är vacker, en av sidorna använder sig av detta som argument i sin försäljning. (tzniut.com) Köp 

de här kläderna så kommer du få komplimanger. Samtidigt som skönhet är en rättighet så innebär ju 

detta att hon inte bör nöja sig med mindre. Alltså blir det ett krav, följer du tzniut så ska du också ha 

vackra kläder/ vara vacker. Så å ena sidan så lyfts skönhet fram som något en kvinna har rätt till och 

som hon inte ska behöva försaka bara för att hon väljer rätt typ av kläder, samtidigt så blir det ett  

krav. Detta gäller inte bara skönhet, det gäller alla det egenskaper som jag tagit upp i analysen. Hela 

den identitet som skrivits fram kan ses ur detta ljus.

Kroppspolitiska konsekvenser

Eduards konstaterar att i byggandet av en nation/grupp, förhandlar olika kroppar utifrån olika 

positioner och dessa positioner är inte jämlika. Män erbjuder kvinnor beskydd från andra mäns våld 

mot att kvinnor ställer upp på vissa villkor.  Eftersom kvinnor får lära sig att det behöver bli 

beskyddade så gör detta att kvinnor förhandlar i underläge. (Eduards 2007 sid.21- 22, 34) I detta fall 

kan man dessutom se att de krav som ställs, framstår som rätt lätta att följa och de kan dessutom ses 

som rimliga till exempel är ett vanligt argument för att täcka håret att det är bra att skydda huvudet  

mot solen ett argument som nog det flesta har stött på i något sammanhang. Med den typen av 

argumentation så är det inte bara ett rimligt krav att kvinnor täcker sitt hår, det är dessutom ur en 

synvinkel ett omtänksamt krav. Dessutom så skrivs det fram en mycket positiv identitet för kvinnor 

som klär sig enligt tzniut gör att det kan kännas svårt att säga nej till kraven. 

En viktig del av kvinnans roll i uppbyggandet av nationen/gruppen är hennes reproduktiva 
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förmågor. (Eduards 2007 sid.18) Hon ska se till att gruppen fortlever och därför behöver hon 

skyddas från andra män som står utanför gruppen, eftersom det är viktigt att veta att de barn som 

föds faktiskt tillhör gruppen. Hon skall alltså inte bara skyddas ifrån andra mäns våld, hon skall 

även skyddas från andra mäns sexuella intresse. Även om kvinnor anses kapabla att avgöra vilka 

män som är ett hot och som hon behöver skyddas ifrån (Eduards 2007 sid. 22) så verkar det som att 

hon inte är kapabel till att motstå sexuella inviter och därför är det viktigt att hon inte blir tillgänglig  

för andra män så att de uppmärksammar henne. För judiska kvinnor torde kravet på att föra folket 

vidare vara högre då det är moderns grupptillhörighet som avgör vad barnet räknas som, alltså blir 

det extra viktigt att se till att kvinnor skyddas men också att kvinnor inte blir tillgängliga för andra  

grupper av män. Därför blir det också viktigare att få reglerna kring kläder att framstå som 

attraktiva. 

För att en nation/grupp skall fungera så behöver den ha en gemensam kultur och historia. 

Medlemmar i gruppen behöver känna samhörighet med varandra. Men gruppen behöver också veta 

vad det är som skiljer dem från andra. (Eduards 2007 sid.33) Kläder är ett av de lättaste sätten att 

visa samhörighet på, men det är också ett effektivt sätt att stänga gruppen för andra, genom att till  

exempel inte förklara reglerna för utomstående. Men det handlar inte bara om kläderna i sig utan 

också om uppfattningen kring kläderna. ”Detta är anledningen till att vi klär oss så här?” eller ”Vi 

klär oss så här för att ..., till skillnad från dem som gör det på grund av andra anledningar”. Vi har 

tidigare tittat på bilder av olika huvuddukar där man tydligt kan se skillnaden mellan en muslimsk 

hijab och en judisk tichel. Men det är inte bara utseendemässigt det finns skillnader utan det verkar 

också finnas en bild av att man klär sig blygsamt av olika skäl.  I tv programmet Från Sverige till  

Himlen (SVT 2011) säger en chassidisk8 kvinna till exempel att judiska kvinnor är drottningar och 

därför skall de vara vackra men det får inte visa sitt hår för det är magiskt. För att uppfylla båda 

dessa krav använder hon peruk så att hon fortfarande är vacker och kvinnlig, vilket hon inte skulle 

vara med tichel. Detta är också det hon uppfattar som skillnaden mellan judiska och muslimska 

regler. Judiska kvinnor skall fortfarande vara vackra och klär på sig för att det inte behöver visa upp 

sina kroppar, de är drottningar. Medan muslimska kvinnor ska dölja sina kroppar och sin skönhet. 

Detta visar på att det finns en bild av skillnader till varför man klär sig som man gör. 

8 Ortodox riktning inom judendomen. 
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Avgränsningen gentemot andra grupper blir också en del i att konstruera ett vi och dem, ett sätt att  

konstruera de män som kvinnor behöver skyddas ifrån. (Eduards 2007 sid. 21, 34) Att kvinnans 

kropp dessutom döljs av kläder gör att andra gruppers män inte får tillgång till kvinnornas kroppar. 

De kan inte på samma sätt objektifiera kvinnor de inte har tillgång till. Detta hindrar dock inte att  

kvinnornas kroppar blir objektifierade av den egna gruppen. Men samtidigt som kläderna kan 

användas som ett verktyg för att disciplinera kvinnors kroppar så skulle de också kunna användas 

som ett medel för kvinnor att själva ta makten över sina kroppar. Om man se på att det flesta av det  

kvinnor som ”mina” sidor riktar sig till befinner sig i en västerländsk kontext, så kan man se valet 

att klä sig enligt tzniut som en aktivt normbrytande handling. Att som kvinna säga nej till rådande 

modeideal och välja att klä sig i heltäckande kläder är inte nödvändigtvis ett självkart val. Eduards  

beskriver hur män ur det rådande majoritetssamhället försöker ”rädda” kvinnor som tillhör andra 

grupper, men för att det ska få bli ”räddade” krävs att det gör sig tillgängliga (Eduards 2007 sid.59-

60) Här kan man tolka försöken till att göra tzniut till ett attraktivt val för kvinnor som ett sätt för  

kvinnor att stärka varandra och skapa en alternativ kvinnlighet där kvinnor själva beslutar för vilka 

män de vill göra sig tillgängliga för. När det kommer till tzniut är det dessutom i princip bara en 

man som du som kvinna blir helt kroppslig tillgänglig för och det är den man du är gift med. 

Slutdiskussion

Det man kan konstatera är att kläder kan användas på så många olika sätt. I den kontext jag befinner 

mig i kan blygsamma kläder användas som ett sätt att säga ifrån mot rådande normer. Jag tänker 

inte visa upp min kropp för att få beskydd av män. Jag skulle med den typen av kläder kunna skicka 

ett budskap som säger, jag tänker inte finna mig i att vara ett objekt. Men det är utifrån vart jag 

befinner mig och det outtalade krav som ställs på mina kläder. 

Om kraven i stället var att jag ska klä mig blygsamt så blir kläderna snarare ett hinder och ett sätt att  

hålla kvinnor på plats.  Det som blir mest problematiskt är att kvinnor som klär sig blygsamt i  

västvärlden får stå ut med påtryckningar från både den egna gruppen om vill upprätthålla 

klädreglerna men även från samhället i stort som vill att kvinnorna skall göra sig tillgängliga för den 

större gruppen. Detta problem rör i första hand muslimska kvinnor men även judiska kvinnor stöter 

på fördomar om sina kläder från majoritetssamhället.  Att muslimska kvinnor är en mer utsatt grupp 

handlar troligtvis om att de är synligare i Sverige men också om att Islam har fått bli en symbol för  
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just kvinnoförtryck, muslimska kvinnor behöver frigöras till skillnad från judiska kvinnor. 

Jag skulle vilja gå vidare med min forskning och anlägga ett bredare perspektiv, till exempel hade 

det varit intressant att få jämföra olika kulturella och religiösa klädregler, jag tror nämligen att man  

skulle upptäcka fler likheter än skillnader. Det hade också varit intressant att intervjua kvinnor som 

praktiserar blygsam klädsel i Sverige, med en förhoppning om att det hade gått att hitta kvinnor från 

olika religioner just för att kunna göra jämförande studier.
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