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Abstract 

 

 

Within the Jewish law, Halacha, the woman is assigned different obligations within the 

religion. The Jewish orientation "Haredi" in Israel is the most conservative group and believes 

that historical traditions are important to follow while waiving from modern society. In 

today's society, it is difficult to distance ourselves from modernization. This incuses the 

haredic communities in Israel and the inferior position of women. This study analyzes three 

contemporary media materials that illuminate the haredi woman's roles as well as her position 

to Halacha and modern developments. The research aims to answer to what kind of roles the 

haredi-woman are ascribed in the programs Shtisel, Israel talar and Extrema äktenskap.  

The method used to conduct this study is framing as content analysis. Thus, the material is 

analyzed based on the theory, social constructivism. The analysis of the material shows a 

wide variety of the haredi woman's roles. The roles I have found are: Wife, Mother, Woman in 

a religious costume, Medializing haredi-woman, Daughter, Woman who renounces religion 

and Woman who is separated from man. The material depicts an independent haredi woman 

in various contexts, but not separated from Halacha or the man. The study shows that it is 

clear that haredi women in their communities are happy with the laws and regulations that 

exist. They believe that they have been assigned a role by God and that their Jewish identity is 

to protect their husband and family. Thus, they are attributed within a patriarchal structure 

where they are considered to play an important role in religion, family and society. The 

traditions have been continued in the modern media and formed new interpretations. Since it 

is a modern material, it results in a special form that illuminates a contemporary version of 

historical aspects. That is to say, a new exposition of the tradition continues. 
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Avsnitt 1 Inledning  
 

 

1.1 Inledning  

”Om männen har i skyldighet att lära sig kontrollera sina tankar, så har kvinnan i uppgift att 

inte vara sexuellt ofredande.”1 Så lyder intervjun med en haredisk kvinna i TV-programmet 

Israel talar. Kvinnan betraktas oftast som en underordnad i de harediska samhällena och ska 

undvika att visa sin nakna kropp eftersom det kan skapa orena tankar hos männen.2 Den 

israeliska haredi-kvinnan lever efter strikta påbud och måste följa den judiska lagen, 

Halacha.3 Att utöva haredi betyder att vara trogen Lagen och de judiska traditionerna.4 I 

Lagen uppstår en ojämlikhet mellan mannen och kvinnan när kvinnan ska följa ett flertal 

plikter i jämförelse med mannen. Halachas historiska budskap lever kvar i dagens samhälle 

och tillskriver haredi-kvinnan olika förpliktelser.5 Detta skapade mitt intresse att undersöka 

hur haredi-kvinnan porträtteras inom religionen av samtida mediamaterial, samt hur moderna 

skildringar kan kopplas samman med historiska traditioner. Eftersom denna religiösa grupp 

avviker från moderniseringen är det intressant att undersöka hur media framställer dem och 

deras tro. Media har ett stort inflytande på människan och dagens samhälle, således finner jag 

det intressant att undersöka ett samhälle, ur en modern kontext, som avviker från det.  

Människorna i de israeliska haredi-samhällena lever avskilt från den övriga befolkningen 

eftersom de följer strikta förhållningsregler.6 De lever i avskilda områden för att inte påverkas 

av moderniteten eftersom den judiska historien och traditionen ska bevaras. Därmed avstår de 

från internationell TV och internet och sänder enbart lokala TV- och radio-kanaler som 

förankrar sig i religionen.7 Den harediska kommittén Eda Haredit har valt att eliminera 

kvinnan från att medverka och porträtteras inom haredisk media eftersom hon kan medföra 

sexuella tankar hos mannen.8 Detta framkallade ytterligare ett intresse att undersöka haredi-

kvinnans koppling till media samt hennes framställning inom det. Jag vill i denna studie 

undersöka kvinnans tillskrivna roller i samtida mediamaterial för att finna ett samband mellan 

moderna skildringar och historiska traditioner. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur haredi-kvinnor i Israel framställs 

och kategoriseras inom judendomen samt diskutera hur framställningarna korrelerar med 

kvinnas koppling till Halacha. Studien är baserad på tre samtida mediamaterial som fokuserar 

                                                             
1 Israel talar, 02:03.  
2 Raphael Cohen-Almagor. Discrimination against Jewish Women in Halacha (Jewish Law) and in Israel. British 

Journal of Middle Eastern Studies. Vol. 45, nr. 2, 2018, pp. 290-310, s. 306. 
3Samuel C. Heilman och Fred Skolnik. Haredim. Encyclopaedia Judaica, Michael Berenbaum och Fred Skolnik. 
Vol. 8, nr. 2, 2007, pp. 348-352. Gale E-Bok, s. 348. 
4 Daniel Andersson och Jonathan Peste. Judisk mosaik: Introduktion till judisk religion, kultur och tradition. 

Malmö: Studentlitteratur, 2008, s. 22-24. 
5 Cohen-Almagor, 2018, s. 292. 
6 Andersson och Peste, 2008, s. 24-25. 
7 Heilman och Skolnik, 2007, s. 348-349. 
8 Yoel, Cohen. God, Jews and the media: Religion and Israel´s media. London: Routledge, 2012, s. 19. 
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på kvinnans roll inom haredi i Israel. Således understöds denna studie av 

socialkonstruktivistisk teori samt tidigare forskning om kvinnans position inom media, judisk 

historia, Israel och Lagen. Jag vill lyfta frågan om kvinnans roll inom haredi i Israel och 

undersöka hur samtida mediamaterial framställer henne inom judendomen och dess koppling 

till historien.  

Med utgångspunkt i syftet har följande huvudfrågeställning formulerats: 

1. Vilka är de övergripande rollerna som den israeliska haredi-kvinnan tillskrivs inom 

judendomen av samtida mediamaterial? 

Därmed preciseras frågeställningen: 

2. Hur sammankopplar källmaterialen den religiösa lagen, Halacha, och haredi-kvinnan?  

3. Hur framställer källmaterialen kopplingen mellan haredi-kvinnan och media? 

 

1.3            Källmaterial  

Materialet består av en fiktiv serie och två TV-program. Detta medför olika infallsvinklar 

inom de harediska samhällena i Israel och resulterar i olika analytiska perspektiv om kvinnan. 

En positiv aspekt med att analysera ett fiktivt perspektiv samt verklighetsbaserade, är att 

kvinnans roller blir mer tydliga genom att granska varierande perspektiv. Media framhäver en 

inblick på haredi-kvinnan och hennes roller utifrån ett bredare spektrum och skapar därmed 

validitet i de inramade kategorierna av materialen. Därmed valdes dessa material för att 

optimera framställningen av haredi-kvinnans roller i en samtida kontext. Dessa infallsvinklar 

skapade möjligheten att granska och jämföra olika kategorier som kvinnan tillskrevs. Därmed 

resulterade detta i ett mer representativt resultat i samstämmighet till frågeställningarna.  

1.3.1 Shtisel 

Shtisel är en israelisk dramaserie skriven av Ori Elon och Yehonatan Indursky. Serien handlar 

om harediska familjer i staden Geula som ligger utanför Jerusalem. Shtisel är en fiktiv serie 

och består av två säsonger med tolv avsnitt per säsong där varje avsnitt är cirka 50 minuter 

långa. Serien är välproducerad med en genomtänkt koppling till religionen och harediska 

traditioner. Seriens originalspråk är jiddisch och hebreiska, men finns textad till svenska. Jag 

anser att serien inte riktar sig till någon speciell målgrupp, utan den kan ses av all 

befolkningen i Israel eftersom den sänds på Tv-kanalen Yes Oh, som är en populär Tv-kanal i 

Israel. Därefter publicerades serien på Netflix som ökade västvärldens intresse för haredi och 

dess extrema förhållanden i Israel. Följaktligen belyser serien kvinnans positioner inom olika 

situationer och konstruktioner i Israel samt hur det är att leva enligt de lagar som råder.  

Anledningen till att jag använder denna serie i undersökningen beror på att den ger en tydlig 

inblick i det israeliska haredi-samhället och kvinnans olika roller. Den påvisar aspekter hur 

män och kvinnor agerar och hanterar olika situationer inom religionen samt hur samhället är 

utformat av de religiösa sederna. Serien frambringar en gedigen inblick om haredi och 

kvinnans koppling till Lagen. Således framförs det fiktiva perspektivet som relevant när den 

belyser olika aspekter och infallsvinklar om den israeliska haredi-kvinnan. 

1.3.2 Extrema äktenskap 

Extrema äktenskap är ett TV-program som handlar om kvinnornas förhållanden i Mea 

Shearim, som är ett harediskt område i Israel. Programmets reporter undersöker de extrema 
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förhållandena i området samt avståndstagandet från moderniteten och könsrollernas 

definiering. TV-programmet ger en välproducerad och genomtänkt inblick i hur kvinnan 

uppfattas och framställs inom haredi. Programmet vill varken glorifiera eller missgynna de 

israeliska haredi-kvinnorna, utan den framhäver en rättvis anblick på det extrema området, 

Mea Shearim. Således framställs och kategoriseras den israeliska haredi-kvinnan inom olika 

områden och aspekter. Därav påvisar Extrema äktenskap hur den religiösa lagen, Halacha, 

påverkar kvinnan. Detta är anledningen till varför detta program valdes eftersom den ger olika 

infallsvinklar om haredi-kvinnan och hennes tillskrivna roller. Programmet riktar sig mot en 

västerländsk publik eftersom den är baserad på ett engelsktalande språk samt skapad av ett 

engelskt produktionsbolag. Programmet är publicerat på olika forum där skolor kan ta del av 

informationen. Därmed granskades detta material från forumet UR som är en faktagranskade 

hemsida.9 

1.3.3 Israel talar 

Israel talar är ett TV-program som belyser gripande och svåra händelser där människor lever 

under förtryck.10 Det avsnitt som undersöks i denna studie handlar om de harediska judarnas 

vardag och deras ställning till religionens lagar och traditioner. Programmet undersöker 

männen och kvinnornas åtskiljande på offentliga platser samt kvinnornas ställning till det. 

Israel talar åskådliggör många aspekter om kvinnans roller inom haredi och hennes 

förpliktelser till Lagen, Halacha. Programmet är publicerat på Himmel TV7 och baseras på 

finska och hebreiska men är textat till svenska. Programmet presenterar olika aspekter och 

perspektiv inom de harediska samhällena. Den är genomtänkt och skickligt utformat med ett 

innehåll som framhäver kvinnornas ställning till moderniteten. Således ger programmet en 

övergripande uppfattning om kvinnans olika roller inom religionen och samhället. 

Anledningen till valet av detta material beror på att den åskådliggör kvinnornas syn på deras 

förpliktelser inom haredi.  

Med andra ord valdes dessa tre material därför att de framhäver kvinnans roller i 

samstämmighet med den historiska aspekten på religionen. Likväl att de utspelar sig i Israel 

som är det land jag valde att studera. Jag är medveten om att uppsatsens resultat kommer att 

påverkas av materialen i och med att de inte ger en helhetsbild av den israeliska haredi-

kvinnan. Däremot presenterar dessa material en bred porträttering av haredi-kvinnan och kan 

således ge relevanta slutsatser.  

Utöver dessa tre material innehåller studien citat och hänvisningar till Tanakh och judiska 

skrifter. Jag har använt mig av en engelsk översättning på hemsidan Sefaria vid inläsning av 

texterna eftersom originalspråket är hebreiska. Därmed är citaten på engelska i den löpande 

texten och hänvisningarna till Tanakh är på svenska i fotnoterna. Detta beror på att det är 

lättare för läsaren att hitta citaten när hon/han ska slå upp dem, eftersom de även finns i 

Gamla testamentet. Utöver citaten från Tanakh finns det citeringar från andra judiska skrifter. 

Dessa är hänvisade till den ursprungliga boken i fotnoterna som finns att läsa på Sefarias 

hemsida. Detta tydliggörs i fotnoterna och referenslistan. Dessa citeringar finns i bakgrunden, 

analysen och diskussionen.  

 

 

                                                             
9 Om UR. UR. 
10 Israel Talar. De harediska judarnas vardag (TV-program). Himlen TV7, 2017, 24 april. 
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1.4 Tidigare forskning  

Ett avsevärt antal studier har publicerats om det israeliska samhället och judarnas syn på 

religionen inom fundamentalistisk judendom. Dessa forskningsområden begränsas till studier 

om de harediska kvinnorna i Israel. Ett antal forskare har granskat kvinnans position inom 

Halacha i jämförelse med politiska och samhällsrelaterade-situationer i Israel. Däremot saknas 

det forskning om kvinnans porträttering inom de israeliska samhällena av samtida 

mediamaterial i korrelation till Halacha. Således är denna forskning relevant eftersom media 

har ett stort inflytande på dagens samhälle och dess uppfattning om religionerna. Följaktligen 

undersöks den samtida konstruktionen av haredi-kvinnan utifrån den historiska aspekten med 

hjälp av mediamaterial. Till följd av att forskningsfrågan är stor och mångsidig påvisar inte 

uppsatsen ett komplett resultat, utan den lägger grunden för framtida diskussioner och 

forskning. Uppsatsens presenterar enbart mediamaterialens budskap om haredi-kvinnornas 

roller utifrån socialkonstruktivistiskt perspektiv och könsroller. Därmed är denna studie ett 

utdrag av ett mycket brett område. I följande stycken presenteras fem tidigare forskningar i 

relation till denna studie.  

Till följd av att jag har studerat kvinnans roller inom haredi vill jag hänvisa till två författare 

som belyser kvinnans roll inom offentliga och religiösa sammanhang, Judith Plaskow och 

Inger Hammar. I en kvinnovetenskaplig tidskrift har Inger Hammar skrivit artikeln, Den 

svårerövrade offentligheten: Kön och religion i emancipationsprocessen. Hammar belyser 

kvinnans roll inom offentligheten från en historisk aspekt till ett nutida sammanhang för att 

förstå dess innebörd och utveckling. Under 1800-talet ansågs den ”offentliga kvinnan” som 

den ”prostituerande kvinnan”. Eftersom kvinnan inte hade tillåtelse att vistas i offentliga 

sammanhang sågs hennes gestaltning som en sexuell handling. Därav problematiserar 

Hammar kvinnans frånvaro i det offentliga rummet och belyser hur mannens dominans har 

lett till kvinnan som underordnad. Därav associeras offentlighetsbegreppet som en 

självklarhet i relation till mannen medan kvinnans association har en negativ implikation. 

Följaktligen menar Hammar att kvinnans roll i dagens samhälle förankras inom de historiska 

aspekterna.11  

Judith Plaskow skriver i sin bok, Standing again at sinai: Judaism from a Feminist 

Perspektiv, om att kvinnan försummas inom den judiska traditionen eftersom hon nämns som 

biroll och inte som huvudkaraktär i Tanakh. Plaskow uttrycker att den judiska lagen och 

samhället är en kontrollerande makt över kvinnan, samt att de kontrollerar hennes sexualitet. 

Därför anser Plaskow att Lagen placerar kvinnan som underordnad av mannen. Följaktligen 

åskådliggör hon kvinnans roll inom det judiska samhället och dess påverkan av judiska ideal. 

Plaskow antyder att den israeliska gemenskapen har påverkat kvinnans roll inom Lagen. Av 

den orsaken att kvinnan exkluderades från männen och att hon inte var utåtagerande. Således 

resulterade detta kvinnans tystnad i Lagen. Hammars och Plaskows forskningsområden bidrar 

till kunskap om kvinnans position inom religionen och offentligheten. Därmed bidrar dessa 

studier till en gedigen analys av kvinnans position i de slutna samhällena och sociala 

sammanhangen inom haredi.12 

Raphael Cohen har skrivit en artikel i British Journal of Middle Eastern Studies vid namn 

Discrimination against Jewish Women in Halacha (Jewish Law) and in Israel. Cohen 

förankrar sig inom de demokratiska åsikterna i det israeliska samhället och undersöker varför 

                                                             
11 Inger Hammar. Den svårerövrade offentligheten: kön och religion i emancipationsprocessen, 

Kvinnovetenskaplig tidskrift. Vol. 19, nr. 2, 1998, pp. 16–25.  
12 Judith Plaskow. Standing again at sinai: Judaism from a Feminist Perspektiv. San Francisco: Harper & Row, 

1990. 
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de harediska kvinnorna diskrimineras inom Halacha. Cohen tydliggör Israels rättsliga ram 

samt Israels diskriminerande praxis i frågan om personlig status. Kvinnan i Halacha har ett 

brett omfång av påbud och lagar. Därmed synliggör Cohen de viktigaste inom den ortodoxa 

läran. Han belyser jämställdheten eftersom män och kvinnor bör ha lika mänskliga och 

medborgliga rättigheter, framför allt att religionen är en fråga om personligt val och tro samt 

att religionsfrihet är viktigt. Cohen menar att medborgare i en demokrati ska ha förmågan att 

välja utifrån egna åsikter och uppfattningar. Likväl skall den harediska kvinnan inte styras av 

den religiösa lagen, utan välja sin egna uppfattning om det hon ser som lämpligt för sig själv. 

Slutligen belyser Cohen att judendomen inte är en homogen religion då det finns skilda 

tolkningar av heliga skrifter, samt olika förståelser hur ens vardag äger rum i enlighet till 

Lagen. Cohens studie belyser endast den problematik och ojämlikhet som uppstår i det 

israeliska samhället. Den förankras endast inom de kategorier Halacha synliggör och där det 

saknas kunskap om kvinnans övergripande framställning inom judendomen. Således belyser 

denna undersökning haredi-kvinnans övergripande roller i samtida skildringar som sedan 

kopplas samman med Halacha för att synliggöra deras relation till varandra.13 

Kimmy Caplan har skrivit en artikel i Archives de sciences sociales des religions vid namn 

The Internal Popular Discourse of Israeli Haredi Women. Caplan undersöker och belyser 

olika aspekter inom populär religion och kultur i det israeliska samhället. Han åskådliggör de 

traditionella och konventionella kvinnorna inom haredi och de lagar som påverkar dem. 

Caplan tydliggör kvinnans roll inom haredi i relation till samhällets fundamentalistiska 

restriktioner och regler. Därigenom tydliggör han feministiska föreställningar och begrepp 

som vanligtvis inte uppstår inom de ultraortodoxa, haredi, samhällena. Caplan utgår från tre 

centrala kontroversiella frågor inom den populära diskursen: Förståelse av det motsatta könet, 

kvinnans arbete utanför hemmet och familjens renhetslagar. Således leder Caplans studie till 

allmänna och preliminära observationer hos samtida och populära fenomen. Eftersom Caplans 

studie fokuserar på den populära diskursen inom de harediska samhällena, stödjer hans 

forskning denna studie då den granskar ett nutida perspektiv. Däremot medför Caplans 

forskning inte ett perspektiv på hur haredi-kvinnorna porträtteras inom mediamaterial eller 

tillskrivs olika roller i samklang med Halacha. Därav klargör denna studie en mer historisk 

aspekt utifrån ett samtida perspektiv. Den tydliggör haredi-kvinnans överskridande roller samt 

hur samhället behandlar kvinnan i olika konstruktioner.14 

Yoel Cohen har skrivit en bok om harediska judar i israelisk media, God, Jews, and the 

Media: Religion and Israel´s media. Cohen förklarar hur dagens haredi-judar betraktar och 

påverkas av media i Israel. Han synliggör medias inverkan på judarna samt deras 

avståndstagande och accepterande till samhällets moderna utveckling. Hans studie belyser de 

israeliska judarnas användning av media i ett begränsat omfång eftersom de värnar om 

religionens traditioner och historia. Cohen menar att media exkluderar religionens identitet 

samt Lagens grundsyn. Således har media ett negativt inflytande på religionen och judarnas 

identitet. Cohen klargör även att en del judar finner sin judiska identitet i den nya och 

moderna utvecklingen. Sedermera att de finner en ny roll inom den information som uppdagas 

av media. Därefter synliggör Cohen haredi-kvinnans ställning till israelisk media. Resultatet 

synliggör att kvinnan inte porträtteras i media eftersom hennes sexualitet ska vara strikt och 

sedesam. Cohen framför den israeliska haredi-kvinnan som plikttrogen till religionens 

traditioner och lagar, därav ska hon inte förekomma i media. Cohen använder sig av 

innehållsanalys som metod för att undersöka budskapet inom olika mediamaterial. Dessutom 

                                                             
13 Cohen-Almagor, 2018. 
14 Kimmy Caplan. The Internal Popular Discourse of Israeli Haredi Women. Archives de sciences sociales des 

religions, 2003, pp. 77-101.  
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tydliggör studiens perspektiv olika konstruktioner inom det israeliska samhället.15 

Följaktligen stödjer Cohens forskning denna studie i valet av metod, teori och medias 

inverkan. Däremot synliggör inte Cohen hur den harediska kvinnan porträtteras inom media, 

utan han studerade varför hon inte porträtteras inom media. Således undersöker denna studie 

haredi-kvinnans ställning inom de utvalda mediamaterialen samt kvinnans sammankoppling 

till media.  

 

1.5  Avgränsningar  

För att avgränsa undersökningen har jag valt att granska tre TV-program om haredi-kvinnan i 

Israel. Således kan inte denna studie framställa en helhetsbild av den israeliska haredi-kvinnan 

eller allt mediamaterial som belyser detta område. Därav avgränsas denna studie eftersom den 

inte analyserar allt mediefenomen, utan enbart hur harediska kvinnor i Israel framställs inom 

dessa tre TV-program. Studien analyserar enbart hur de utvalda mediamaterialen belyser 

kvinnans roller utifrån en specifik teori och metod. Mediamaterialen fokuserar på kvinnans 

framställning inom religionen och utifrån detta har det dragits relevanta slutsatser hur 

materialen har kategoriserat haredi-kvinnan. Eftersom språken har begränsat undersökningen 

valdes material som kunde översättas till svenska. I analysen är citaten från materialen på 

svenska, däremot är citaten från de judiska skrifterna på engelska. Detta beror på att jag 

använde en engelsk översättning från hemsidan Sefaria. Jag förutsatte att läsaren kunde 

engelska eftersom jag inte ville att budskapet skulle gå förlorat i en översättning. 

Haredi-kvinnans roller inom religionen undersöks via medias ”ögon”. Detta framför ett 

samtida perspektiv på kvinnans roller inom religionen och bidrar till en nutida forskning i 

historisk förankring. Likaså avgränsades arbetet geografiskt eftersom jag valde att fokusera på 

haredi i Israel. Detta preciserade undersökningen ytterligare och påverkades av de sociala 

strukturerna och uppbyggnaderna inom de harediska samhällena, Mea Shearim och Geula. 

Med andra ord ämnar denna undersökning att analysera och kategorisera haredi-kvinnan i 

Israel, inte fokusera på feministisk teologi inom judendomen.  

 

1.6  Begrepp 

Tanakh 

Tanakh är judendomens heliga skrift och kallas för den hebreiska bibeln. Denna skriftsamling 

är indelade i tre böcker: Torah (Lagen), Neviim (Profeterna) och Ketuvim (Skrifterna).16 

Torah 

Torah är en del av den hebreiska bibeln, Tanakh, och innehåller de fem moseböckerna. Dessa 

böcker är påbud och anses vara ”lagen” som Mose mottog på berget Sinai.17 

 

 

                                                             
15 Cohen, 2012. 
16 Bente Groth. Judendom: Kultur, historia, tradition. 3. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 2002, s. 322. 
17 Groth, 2002, s. 323.  
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Halacha 

Halacha betyder ”Vägen” och är den judiska lagen.18 Dessa lagar sammanfattas i skrifterna 

Talmud och Mishna och har sitt ursprung från Torah. Dessa påbud anger hur man bör leva 

som jude och är viktiga att följa inom de mest konservativa inriktningarna. Därmed skapades 

Talmud och Mishna för att tydliggöra och aggregera de påbud som finns i Torah som sedan 

fick samlingsnamnet Halacha.19 

Haredi  

Haredi är det hebreiska namnet för det som på svenska brukar kallas ”ultraortodox”, det vill 

säga den mest konservativa judiska inriktningen. Denna inriktning har flest anhängare i 

Amerika och Israel. De värdesätter den judiska historien och följer den judiska lagen väldigt 

strikt. Detta resulterar i att de avviker från moderna värderingar och praxis. Med andra ord 

betyder haredi att följa strikta regler inom judendomen och bevara de historiska traditionerna 

som är nedtecknar i Torah.20 

Sabbat 

Sabbat kallas även för vilodagen och inleds vid fredagens afton fram till lördagens afton. 

Sabbatsbudet är ett av Guds tio bud och anses som en viktig sed att följa inom judendomen. 

Denna dag är till för att vila och inte utföra några arbetsuppgifter.21 

 

1.7 Disposition 

Studien har disponerats på följande sätt: Först tydliggörs den teori och metod som valdes att 

appliceras på denna studie. Sedan presenteras bakgrunden som förklarar kvinnans position i 

Halacha och media, med avseende att ge förståelse till analysen. Därefter har 

mediamaterialens innehåll ramats in (framing) i de kategorier som haredi-kvinnan tillskrivits. 

Följaktligen diskuteras resultatet av analysen i jämförelse med tidigare forskning och avslutas 

sedan med en slutsats som besvarar frågeställningarna.   

                                                             
18 Groth, 2002, s. 314. 
19 Heilman och Skolnik, 2007, s. 348. 
20 Heilman och Skolnik, 2007, s. 348. 
21 Groth, 2002, s. 321. 



8 
 

Avsnitt 2 Teori och Metod 
 

2.1 Teori 

Teoristycket beskriver den teoretiska utgångspunkten i analysen. Jag har utgått från 

socialkonstruktivism och dess förklaring av könsroller. Teorin delger kvinnans position i 

sociala situationer och konstruktioner.  

2.1.1 Socialkonstruktivism  

Den sociala världen är konstruerad av människornas kommunikation. Detta är fundamentet 

inom socialkonstruktivism.22 Således har den teoretiska utgångspunkten utgått från denna 

teori i studiens analys. Inom denna teori konstruerar människorna olika perspektiv på 

verkligheten genom att använda begrepp i dess samtid, t.ex. könsroller. Den sociala 

konstruktionen jag har fokuserat på är könsrollerna i det israeliska samhället. Det teorin vill 

förklara är hur människorna formar och uppfattar den sociala världen via kommunikation. 

Genom att teorin förklarar olika aspekter och idéer av verkligheten medför det en ständig 

förändring eftersom sociala mönster förändras av människorna.23 Den verklighet människorna 

lever inom anses utgöra social kunskap som hjälper dem att få en gemensam bild om hur 

saker och ting fungerar. Denna bild av socialkonstruktivism ser olika ut inom de samhällen vi 

lever inom, framförallt hur könsrollerna framförs och diskuteras.24 Ett exempel är att 

harediska kvinnor i Israel anses vara sexuella objekt och måste därmed sitta längst bak på 

bussarna för att inte de gifta männen ska få orena tankar.25 I detta sammanhang anser 

socialkonstruktivism att människorna utvecklar en gemensam förståelse för det samhälle de 

lever inom. Detta skapar därmed sociala förväntningar på hur människorna ska bete sig i olika 

situationer.26 Därav menar Rita Gross att de patriarkala strukturerna upprätthåller en 

könsmaktsordning som mannen har fördel av inom religionen. Hon menar att religionen 

används som ett verktyg inom de patriarkala strukturerna för att skapa förväntningar på 

kvinnans roll som hustru och moder. Därmed förminskas kvinnas religiösa aktivitet i 

jämförelse med mannen.27 Detta påvisar att teorin kan framföras på olika sätt eftersom den 

förklarar hur människorna formar och uppfattar sin omvärld genom att förklara olika aspekter 

av verkligheten.28 

Socialkonstruktivism är primärt en kritisk teori, enligt diskursteoretikerna Marianne Winter-

Jörgensen och Louise Philips. De tycker att människans bild om verkligheten inte är en 

objektiv sanning och anser därmed att verkligheten är en produkt av det människan har 

kategoriserat den inom. De antyder även att människans syn på verkligheten är präglad av 

historiska och kulturella företeelser. Denna premiss är viktig att lägga märke till eftersom de 

harediska samhällena i Israel tolkar och analyserar sin omvärld utifrån historiska och 

                                                             
22 Nick Couldry och Anders Hepp. The mediated of construction of reality. Cambridge: Polity Press, 2017, s. 21. 
23 Malcolm Payne. Modern teoribildning i socialt arbete. 4. uppl. Stockholm: Natur & Kultur, 2015, s. 23. 
24 Payne, 2015, s. 40. 
25 Cohen-Almagor, 2018, s. 306. 
26 Payne, 2015, s. 320. 
27 Rita M. Gross. Feminism and religion: An introduction. Boston: Beacon Press, 1996, s. 89-90. 
28 Payne, 2015, s. 41-42. 
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kulturella synsätt. Med detta sagt ser de sociala handlingarna och konstruktionerna olika ut 

beroende på världsbilden.29 

Undersökningen har utgått från en socialkonstruktivistisk teori vid analyserande av könsroller 

eftersom studien har fokuserat på kvinnans olika roller. Detta tydliggör att kön tillskrivs olika 

egenskaper eftersom de skapas utifrån sociala och historiska konstruktioner. Genom att 

socialkonstruktivism är under ständig utveckling innebär det att begreppet ”könsroller” är 

likaledes. Genus konstrueras utifrån de samtida begrepp människorna använder i sociala 

sammanhang.30 Detta är väsentligt i analysen eftersom kvinnan tillskrivs olika roller inom en 

social konstruktion. Studien har utgått från att genus och religion är påverkade av varandra 

och inte separerade. Valet av denna teori beror på att den kunde analysera materialen utifrån 

de samtida begrepp som kvinnan tillskrevs. Följaktligen kunde den analysera kvinnans 

relation till haredi och skapa en förståelse till varför hon tillskrevs rollerna inom de sociala 

konstruktionerna. 

Kommunikation har alltid varit meningsskapande för människan, däremot har media påverkat 

kommunikationen och hur människorna resonerar om den sociala världen.31 Därigenom 

förändrades kommunikationen när media uppdagades i samhället. Det skapade nya 

infallsvinklar hur människorna tog an ny information och betraktade omvärlden.32 Media kan 

framställa verkligheten på varierande sätt via olika budskap, samt medföra en social 

konstruktion.33 Detta skapade ett intresse att undersöka hur religion framställs i media samt 

hur det formar olika budskap i den sociala världen. Enligt Nick Couldry och Andreas Hepp 

styr media hur människorna framställs och uppfattar information, och det är utifrån detta 

perspektiv (media) studien har analyserats. Således har jag tagit hänsyn till medias utformning 

om budskapet och dess skildring jämte källmaterialet.  

 

2.2  Metod 

Metodstycket beskriver framing och innehållsanalys. Framing valdes för att den medför en 

förståelse för den kommunicerade texten och dess ramverk medan innehållsanalys synliggör 

dess budskap och kategoriserar innehållet i materialen. Därför kompletterar de varandra och 

medför en metod som fungerar väl vid denna undersökning.  

2.2.1 Framing som innehållsanalys 

Framing är en teori utformad av Robert Entman. Den förklarar effekten av en kommunicerad 

text som i noveller, tal eller TV-program. Teorin handlar om att definiera problem, finna 

samband och placera dem i olika frames, ramar. Därefter ska det tolkas, utvärderas och finna 

lösningar. Framing belyser informationen som kommunikationen, texten, handlar om och 

synliggör dess mening. Med andra ord, hur informationen presenteras för läsaren och hur den 

sedan används och förstås.34 Ramar är verktyg inom kommunikationen som framför centrala 

delar i en text och gör det begripligt för en mångfald av målgrupper. Studien är en induktiv 

                                                             
29 Marianne Winther Jorgensen och Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 

2000, s. 11-12. 
30 Lena Gemzõe. Feminism. Stockholm: Bild, 2002, s. 49-51. 
31 Couldry och Hepp, 2017, s. 27. 
32 Couldry och Hepp, 2017, s. 34. 
33 Couldry och Hepp, 2017, s. 21.  
34 Robert M. Entman. Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of communication, Vol. 

43, nr. 4, 1993, pp 51–57, s. 51-54. 
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framinganalys som betyder att den har observerats, sökt samband, dragit slutsatser och 

formulerat ett resultat. Följaktligen har det skapat en överblick av olika rampaket i materialen 

som presenterar den centrala betydelsen med hjälp av innehållsanalys. Därav har materialen 

tolkats beroende på utformningen.35 I denna analys används framing som metod med hjälp av 

innehållsanalys.  

Innehållsanalys är en form av textanalys som undersöker och förklarar hur olika budskap är 

inbäddad i text eller visuellt medel. Metoden gör det möjligt att sammanfatta större mängd 

information och finna mönster eller teman. Metoden går ut på att beskriva och systematiskt 

analysera innehållet i den text som undersöks. Därmed anses text i detta sammanhang som 

olika objekt av symbolisk form. Därigenom kan visuella medel som film, dokumentärer eller 

elektroniska dokument analyseras med hjälp av innehållsanalys.36 Processen går ut på att 

samla relevant information i de valda materialen som besvarar frågeställningarna. Därefter 

analyseras och sammanförs den utvalda informationen. Sedan kodas olika meddelanden i 

materialen genom en tematisk kategori som förklarar de upprepande mönster eller teman. 

Avslutningsvis analyseras de tematiska kategorierna med hjälp av vald teori.37 Eftersom 

material har kodats och delats upp i olika kategorier har kodningssystemet grundats i teorin 

och tidigare forskning för att öka undersökningens validitet. 

Inom media används innehållsanalys för att undersöka hur mediamaterial framställer den 

religiösa individen och sociala grupper. Den tillämpas för att utvärdera religiösa uttryck och 

budskap eftersom den tillåter att nå bortom uppenbarat innehåll. Dolda budskap har 

identifierats genom att ha analyserat de utvalda mediamaterialen med hjälp av denna metod. 

Dessa budskap har format en detaljstudie av innehållet som sedan analyserats och tolkats med 

hjälp av teorin.38 De underliggande budskapen om kvinnans roller inom religionen används 

för att se hur samtida media porträtterar den israeliska haredi-kvinnan och hennes roller.  

Det finns viss kritik med att använda innehållsanalys eftersom källmaterialen baseras på 

forskarens teoretiska referensram. På så sätt har undersökningens frågeställningar givit 

avtryck i mediamaterialens budskap eftersom det har analyserats utifrån ett specifikt 

perspektiv.39 Följaktligen finns det kritik mot framing utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv. 

Det medför olikheter eftersom varje kultur har olika repertoarer av symboler och verklighet. 

Därav begränsas framing utifrån personen som skapar meddelandet och använder sin 

verklighetsuppfattning som verktyg för att tillskriva mening.40 

Denna undersökning har analyserat ett avgränsat mediamaterial. Således representerar det inte 

helheten av den israeliska haredi-kvinnan i samtida media. Trots detta kan analysen uppnå 

relevanta slutsatser eftersom materialen medför ett fiktivt perspektiv samt två TV-program 

som ger en gedigen inblick i samhället och de religiösa hemmen. Fast än serien Shtisel är 

fiktiv har den givit grundliga resultat med tanke på att den är skriven av israeliska författare 

samt att handlingen om de religiösa företeelserna är prövad mot empiriskt material. Slutligen 

har denna metod, framing som innehållsanalys, hjälpt mig att granska och finna mönster i ett 

stort omfång av material för att få svar på mina frågeställningar.  

                                                             
35 Van Gorp Baldwin och Tom Vercruysse. Frames and counter-frames giving meaning to dementia: A framing 

analysis of media content. Social Science & Medicine, Vol. 74, nr. 8, 2012, pp 1274–1281, s. 1274. 
36 Chad Nelson och Robert H. Woods Jr. Content analysis. I The Routledge handbook of research methods in the 

study of religion, Michael Stausberg och Steven Engler (red.), 109–121. London: Routledge, 2011. s. 109–112. 
37 Nelson och Woods Jr, 2011, s. 113–115. 
38 Nelson och Woods Jr, 2011, s. 115–116. 
39 Nelson och Woods Jr, 2011, s. 112. 
40 Baldwin och Vercruysse, 2012, s. 1274. 
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Avsnitt 3 Bakgrund 
 

Bakgrunden synliggör den israeliska haredi-kvinnans ställning till den religiösa lagen, 

Halacha. Således är de utvalda påbuden från Halacha i nedanstående text en koppling till 

analysen. Därefter beskrivs en kort introduktion av israelisk media kopplat till haredi och 

kvinnan. Bakgrunden syftar till att öka förståelse för den israeliska haredi-kvinnan inför 

analysen och diskussionen.  

3.1  Haredi-kvinnan i Halacha  

Judisk tro betraktar Gud som en. Inom den ortodoxa inriktningen följer judarna Guds ord och 

den historiska lagen som härstammar från Torah.41 Denna religiösa lag har fått namnet 

Halacha och anger hur man bör leva som jude. Dessa påbud finns nedskrivna i Talmud och 

Mishna och är strikt följda av den ultraortodoxa inriktningen.42 Denna inriktning inom 

judendomen lever med strikta avvikelser mot det moderna samhället eftersom de vill bevara 

den judiska historien och traditionen. Därmed lever de i avskilda områden från den övriga 

befolkningen.43 I Israel kallas de ultraortodoxa judarna för haredi eller haredim, vilket är det 

hebreiska namnet. De mest omtalade haredi-områden i Israel är Mea Shearim och Geula.44 

Detta är en minoritetsgrupp i Israel och utgör 8,8 % av befolkningen.45  

Kvinnan och mannen framställs inom olika områden i Halacha och tilldelas därmed olika 

plikter. Kvinnan måste acceptera mannens regler samt upprätthålla hemmet och de vardagliga 

plikterna.46 Den religiösa lagen tillskriver kvinnan en egenskap av opålitlig samtidigt som den 

påminner mannen om att alltid hedra sin fru. Följaktligen menar Lagen att mannen inte ska 

glömma kvinnas brister.47 Något som belyses och motsäger kvinnan och mannens ojämlikhet 

är att de båda är tilldelade olika roller utifrån deras kön. I och med att bara kvinnan kan föda 

barn anses Lagen som jämställd eftersom mannen har en annan roll att fylla inom familjen 

och samhället. Judarna anser att detta är tilldelat av Gud och att dem inte ska försöka vara det 

motsatta könet än det tilldelade.48 Majoriteten av de harediska kvinnorna i Israel accepterar 

könsfördelningen i samhället och i Lagen medan en del kvinnor protesterar emot och anser att 

det är vedervärdigt.49 

Innan jag presenterar nästkommande stycken vill jag klargöra att citeringarna är baserat på de 

Tanakh och judiska skrifter. De ursprungliga texterna är skrivna på hebreiska och till följd av 

att jag inte kan tala eller läsa språket har jag använt mig av en engelsk översättning online. 

Denna hemsida heter Sefaria och är ett online-bibliotek av judiska skrifter. 50 Därmed kommer 

mina hänvisningar i den löpande texten vara till böckerna och inte till hemsida. Således finns 

länken till hemsidan i referenslistan där alla böcker och verser ingår. Upplägget nedan 

förklarar kvinnan på följande synsätt: dottern, äktenskap och modern. Därefter presenteras 

Daniel Sandins bok Religion och hår som beskriver kvinnans syn på håret inom judendomen.  

                                                             
41 Andersson och Peste, 2008, s. 22-24. 
42 Heilman och Skolnik, 2007, s. 348. 
43 Andersson och Peste, 2008, s. 24-25. 
44 Caplan, 2003, s. 77. 
45 Cohen-Almagor, 2018, s. 11. 
46 Cohen-Almagor, 2018, s. 4. 
47 Cohen-Almagor, 2018, s. 6. 
48 Cohen-Almagor, 2018, s. 8-9. 
49 Cohen-Almagor, 2018, s. 20. 
50 About Sefaria. Sefaria. 
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Halacha yppar att dottern skall lyssna på sin far eftersom han har makten att trolova henne till 

en annan man. Detta belyses i citatet: ”And the girl´s father shall say to the elders, 'I gave my 

daughter to this man to wife'.”51 Denna vers kopplas samman med: ”The father has a right to 

betroth his daughter.”52 I dessa citat tydliggörs det att fadern inte ber sin dotter om tillåtelse 

och detta konkretiseras ytterligare i citatet: ”The father my betroth his daughter without her 

consent as long as she is a minor, and when she becomes an adolescent she still remains under 

his custody.”53 Därmed tydliggörs det att mannen eller fadern i hushållet bestämmer över 

dottern och hennes val av make som minderårig och tonåring. Kvinnan förlorar all status och 

mannen tillfaller alla äganderättigheter.  

Äktenskap nämns ett flertal gånger i Halacha. Dessa religiösa lagar frambringar många 

budskap som riktar sig mot kvinnan och hennes roll inom äktenskapet. I likhet med dottern, i 

tidigare citat, betraktas den gifta kvinnan som en underordnad till sin man i äktenskap. Detta 

tydliggörs i citatet: ”She is always subject to her father until she is subject to her husband.”54 

Detta konkretiserar att det är mannen som stadgar äktenskapet och inte kvinna. Genom att 

granska ett annat citat inom Halacha kan budskapet förtydligas: 

Our rabbis teach: How by money? If he gave her money or something worth money and said 

‘By this you are sanctified to me, by this you are betrothed to me, by this you are my wife’–she 

is married, but if she gave to him and said ‘By this I am sanctified to you, by this I am betrothed 

to you, by this I am your wife’ — she is not married.55 

Denna vers påvisar att kvinnan är underordnad mannan genom att granska orden ”to me” och 

”my wife”. Dessa är eufemismer för mannens äganderättigheter av sin fru.  

Inom äktenskapet finns det tre plikter mannen skall följa. Halacha beskriver de så här: 

There are three obligations from the Torah: kinship, coverings, and conjugal rights. Kinship is 

sustenance, coverings are as is plainly understood [clothes], times of cohabitation is that he 

should have intercourse as do all people.56 

Här exemplifieras det att mannen skall ha samlag med sin fru regelbundet samt att släktskap 

och kläder anses som en viktig företeelse. Kvinnans plikter för mannen inom Halacha är 

betydligt fler och riktar sig mot hennes sysslor som moder och hushållerska. Lagen uttalar sig 

så här: 

We find that every woman performs five tasks for her husband. She spins, washes his face, 

hands, and legs, pours his drink, makes the bed, and serves him. There are six tasks some 

women do and some don’t: grind and bake and cook, wash, nurse children, and feed the 

animals.57 

Inom Halacha tillskrivs kvinnan att vara en god moder och fruktbar för sin man: “If one 

married a woman and she lived with him for ten years and did not bear children, he should 

send her out and give her the marriage settlement or marry a woman who can bear children.”58 

Detta påvisar att kvinnans uppgift som hustru samt moder är att ge sin man barn. Om inte, är 

hon otillräcklig.  

                                                             
51 Femte Mosebok 22:16. 
52 Ketubot i Sefaria, 46b. 
53 Laws of interpersonal relations i Sefaria, kapitel tre, halacha 11. 
54 Ketubot i Sefaria, 48a. 
55 Kiddushin i Sefaria, 5b. 
56 Laws of interpersonal relations i Sefaria, kapitel 12, halacha 2. 
57 Laws of interpersonal relations i Sefaria, kapitel 21, halacha 7. 
58 Shulchan Aruch i Sefaria, 154:10. 
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Halacha består av varierande påbud om kvinnans position i association till mannen. 

Nedslående citat påvisar en avvikande bestämmelse jämfört med dem ovanstående, denna 

lyder: 

Similarly, our Sages commanded that a man honor his wife more than his own person, and love 

her as he loves his own person. If he has financial resources, he should offer her benefits in 

accordance with his resources. He should not cast a superfluous measure of fear over her. He 

should talk with her gently, being neither sad nor angry.59 

Detta medför ett positiv perspektiv på förhållandet mellan mannen och kvinnan i ett äktenskap 

samt deras fördelning i hemmet.  

Hårets betydelse för kvinnan uppdagades som i den heliga skriften: ”Prästen har ställt kvinnan 

inför Herren skall han lösas hennes hår.”60 Detta tolkas som att kvinnan ska täcka sitt hår 

eftersom det anses som förödmjukande för henne att lösa hår i offentligheten. 61 Detta 

uppkommer inom den ortodoxa inriktningen där gifta kvinnor ska täcka sitt hår med en peruk 

(sheitel) eller med en sjal. Inom de äldre lärorna finns det inget som fastställer kvinnans val 

att täcka håret. Därmed klargörs det i den muntliga lagen Mishna att det är en självklarhet att 

kvinnan ska täcka håret som gift.62 

3.2  Israelisk media och haredi-kvinnan 

Under de senaste åren har forskning om samspelet mellan religion och media ökat intresse.63 

Media har representerat religioners bildspråk samt ramat in religiösa problem. Nackdelen med 

detta är att fokus riktats mot medias framställning av religionen och inte tvärtom.64 Media kan 

forma religion på varierande sätt beroende på dess budskap och sociala omgivning.65  

Media och TV spelar en viktig roll i Israel och de judiska samhällena. Dock anser 

ultraortodoxa, haredi, judar att det måste censureras och har därmed skapat ett separat media 

och TV-system i Israel.66 I vissa av de harediska samhällena har även media och internationell 

TV tagits bort av den orsaken att de vill avlegalisera det moderna inflytande på religionen. De 

vill fokusera på Torah-studier och förankra sig i judendomens traditioner.67 Inom dessa 

samhällen förbjuds liberala tidningar och skapar istället harediska tidningar som förmedlar 

budskap om Torah och andra religiösa företeelser.68 Kvinnan får inte framstå på bilder i dessa 

tidningar, eller på TV, för att männen kan bli sexuellt upphetsade. Detta står i den religiösa 

lagen: ”Improper emission of seed”69, och betyder att männen inte ska framkalla sexuella 

tankar som kan leda till onani. Därmed anser harediska judar att kvinnan är ett sexuellt objekt 

och måste därmed vara sedesam och inte porträtteras i media.70 Således har Tv-kanalen Oh 

Mair valt att ta bort kvinnan från TV-rutan. Detta tydliggör att haredi-världen är männens 

värld och att kvinnan inte får bli sedd.71  

                                                             
59 Ishut i Sefaria, 15:19. 
60 Fjärde mosebok 5:16. 
61 Daniel Sandin. Religion och hår. Lettland: Dialogos, 2019, s. 27. 
62 Sandin, 2019, s. 27-28. 
63 Stig Hjarvard och Mia Lövheim. Mediatization and religion. Göteborg: Nordicom, 2012, s. 9. 
64 Hjarvard och Lövheim, 2012, s. 21. 
65 Hjarvard och Lövheim, 2012, s. 27. 
66 Cohen, 2012, s. 3. 
67 Cohen, 2012, preferens x. 
68 Cohen, 2012, s. 4. 
69 Första Mosebok 38:7-10. 
70 Cohen, 2012, s. 18. 
71 Cohen, 2012, s. 19. 
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Avsnitt 4 Analys 
 

Jag valde att utgå från metoden framing som innehållsanalys samt socialkonstruktivistisk teori 

vid analyserande av materialen. Av det skapades kategorier som fanns inom de utvalda 

mediamaterialen. De övergripande rollerna jag har funnit om den israeliska haredi-kvinnan i 

mediamaterialen var: Hustru, Moder, Kvinnan i en religiös dräkt, Den medialiserande haredi-

kvinnan, Dottern, Kvinnan som avsäger sig religionen och Kvinnan som separeras från 

mannen. Somliga kategorier är indelade i underkategorier som preciserar huvudkategorin på 

grund av dess omfattande komplexitet. De roller som kvinnan tillskrivs är baserade på tre 

visuella mediamaterial som består av en fiktiv serie, Shtisel, samt två TV-program, Extrema 

äktenskap och Israel talar.  

 

4.1  Hustrun 

Halachas påbud uppmärksammar hustrun som en given roll av haredi-kvinnan. Hustrun är 

underordnad sin man och har plikter att förse honom med mat, kläder, hushåll.72 

Mediamaterialen för denna undersökning framställer kvinnans roll som hustru under ett flertal 

tillfällen. Detta medger att rollen som hustru är en given kategorisering av kvinnan för denna 

studie. Denna kategori är vidare indelad i underkategorier som mer specifikt tydliggör haredi-

kvinnans specifika roller inom harediska äktenskap i materialen.   

4.1.1 Den perfekta och trogna hustrun    

Serien Shtisel porträtterar hustrun som något rent och troget. Den anger att mannen ska gifta 

sig med en okomplicerad kvinna med bra bakgrund. Detta genomsyras tidigt i serien när en 

träff gestaltas mellan en man och kvinna som därefter ska leda till ett äktenskap.73 Denna träff 

har planerats av fadern i familjen eftersom han har makten att ge sin dotter en man.74 Shtisel 

framställer en perfekt och trogen hustru när fader i hushållet säger: ”Hon är en flicka från ett 

gott hem.”75 Detta demonstrerar att mannens uppgift är att finna en trogen hustru medan 

kvinnans ställning förminskas och blir underordnad fadern eller mannen. Ytterligare en 

framställning inom Shtisel, om den perfekta hustrun, träder fram under ett antal scener i båda 

säsongerna. Serien belyser att en eller två träffar med en kvinna resulterar i att gifta sig eller 

inte. Detta klargörs när sonen frågan sin mamma: ”Ska du träffa en kille som man ska dejta 

för att gifta sig med?”76 Här framgår det tydligt att kvinnan ska dejta för att se om hon är en 

perfekt och trogen hustru. Det framgår även i en annan scen när en kvinna blir erbjuden att 

gifta sig på andra träffen.77 Därmed är den underordnade dottern en underordnad för sin man 

enligt den judiska lagen.78  

En annan aspekt utspelar sig i Israel Talar. Här porträtteras den perfekta och trogna hustru 

som en avhållsam kvinna inför andra män. Den intervjuade kvinnan anser att en trogen hustru 

är en kvinna som inte utmanar sig sexuellt på offentliga platser. Hon uttalar: ”Om männen har 

skyldighet att lära sig kontrollera sina tankar, så har kvinnan i uppgift att inte vara sexuellt 

                                                             
72 Cohen-Almagor, 2018, s. 4. 
73 Shtisel, säsong 1, avsnitt 1, 11:50. 
74 Femte Mosebok 22:16.  
75 Shtisel, säsong 1, avsnitt 1, 11:50. 
76 Shtisel, säsong 1, avsnitt 8, 23:10.  
77 Shtisel, säsong 1, avsnitt 3, 22:00. 
78 Ketubot i Sefaria, 48a. 
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ofredande.”79 Här medges det att kvinnas roll som hustru är att förhålla sig till de sociala 

konstruktionerna som har gjort anspråk på det israeliska samhället. Således är den perfekta 

hustrun trogen till sin man genom att vara avhållsam inför andra.  

4.1.2 Den stöttande hustrun 

I de flesta israeliska haredi-hem är mannen en Yeshiva-student, vilket betyder att han studerar 

Torah. Detta innebär att inkomsten är beroende av staten och kvinnas ekonomi. Det resulterar 

i att kvinnan måste arbeta och försörja sin familj.80 Shtisel porträtterar kvinnan som den 

stöttande hustrun inom olika sammanhang. En tydlig indelning är hustrun som stöttar sin 

make i Torah-studier och hans plikt till judendomens förankring i traditioner och historia. 

Detta tydliggörs när hustrun säger till sin make att han inte behöver ansöka ett vanligt arbete, 

utan hon vill stötta honom i hans studier.81 Det påvisar att kvinnans roll som den stöttande 

hustrun är att hålla fast vid den judiska dygden och inte införa modernitet. Detta återspeglas 

också i en annan sekvens i serien. En ung kvinna har åskådat en man på avstånd under en 

längre tid när han studerar Torah. Hon ser att mannen lider och har svårt att koncentrera sig på 

Guds ord i den heliga texten. Hon tar modet och går fram till honom och säger: ”Jag kan 

rädda dig. Jag kan hjälpa dig leva ett rent liv. Jag kan rädda dig från orena tankar. Du kommer 

kunna fokusera på dina studier dag och natt.”82 Fastän den unga kvinnan inte är gift med 

denna man anser hon att ett giftermål kan rädda honom. Som hans hustru skulle hon stötta 

honom i de religiösa studierna och vara en stöttande fru som vill upprätthålla de religiösa 

traditionerna och lagarna.  

Extrema äktenskap framställer den stöttande hustrun som arbetsvillig och försörjande till sin 

familj. Detta beror på att hustrun vill stötta mannen i de religiösa studierna och måste därmed 

försörja familjen med en egen inkomst.83 Denna roll framträder även under de vardagliga 

sysslorna när hustrun och maken åker och handlar inför sabbaten. Kvinnan ägnar sig åt 

handlingen medan mannen befinner sig i ett bönerum intill affären.84 Kvinnans roll beskrivs 

som stöttande genom att underlätta mannens förpliktelse till religionen.  

Inom Halacha har hustrun och maken olika förpliktelser att följa inom sitt äktenskap. De 

plikter kvinnan ska följa är inte i samstämmighet med mannens eftersom att han t.ex. inte kan 

amma barn. De plikter mannen har inom Halacha är exempelvis att ha samlag med sin fru.85 I 

Israel talar är den stöttande hustrun medveten om sexualdriften och tycker det är en 

grundläggande aspekt inom äktenskapet. Detta klargörs när kvinnan säger: ”Sexualdriften är 

viktig för oss och den är en hörnsten i vårt liv. Därför måste vi handla enligt den.”86 Detta 

visar att den stöttande hustrun är kvinnan som ser till att mannen uppfyller sina skyldigheter 

till Halacha genom att t.ex. vara sexuell inför sin man. 

Män och kvinnor är olika och de är välsignade med skilda funktioner som kompletterar 

varandra. Haredi-kvinnan ser Gud och Torah som grunden till denna värld medan männen 

försvarar den religiösa tron genom handlingar som bekräftar den gudomliga existensen. 

Männen är i behov av kvinnan för att kunna fördjupa sig i Torah-studier. Detta synliggörs 

inom de undersökta mediamaterialen. Följaktligen förklarar Halacha män och kvinnors 

                                                             
79 Israel talar, 02:03.  
80 Caplan, 2003, s. 84. 
81 Shtisel, säsong 1, avsnitt 12, 45:50. 
82 Shtisel, säsong 2, avsnitt 1, 24:55.  
83 Extrema äktenskap, 34:20. 
84 Extrema äktenskap, 14:40. 
85 Laws of interpersonal relations i Sefaria, kapitel 12, halacha 2. 
86 Israel talar, 00:55.  
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tilldelning av åligganden som lika viktiga och anser inte att männen är överlägsna. Männen tar 

lika mycket plats som kvinnorna och deras kombinerade insats uppskattas av Gud. Därför är 

den stöttande hustrun viktig att gestalta inom haredi och denna analys. 

4.1.3 Mannens syn på hustrun 

Mannens syn på hustrun ser olika ut inom varje hushåll samt vilket förhållningssätt han har 

till Halacha. Den religiösa lagen uppmanar mannen att värna sin fru samtidigt som Lagen 

beskriver hustrun som underordnad av sin man. I de undersökta mediamaterialen framställs 

mannens syn på hustrun, för det mesta, i samklang med denna lag i Halacha: 

Similarly, our Sages commanded that a man honor his wife more than his own person, and love 

her as he loves his own person. If he has financial resources, he should offer her benefits in 

accordance with his resources. He should not cast a superfluous measure of fear over her. He 

should talk with her gently, being neither sad nor angry.87 

I Israel talar framställs den gifta kvinnan som en ägodel till sin man på ett positivt sätt. 

Mannen hedrar sin hustru genom att vara trogen till henne. Detta tydliggörs när en rabbin 

uttalar sig om att kvinnan har påbud att följa och att det ska ske inom stängda dörrar med sin 

man. Därför har mannen en plikt att vara trogen till sin fru och ska inte tänka eller se på andra 

kvinnor. Rabbinen säger: ”Bara att se på en kvinna försvagar mannen fullständig och det 

medför inte trogenhet till hustrun. Vi måste lära oss att styra våra tankar.”88 Därmed anser 

mannen att hustrun ska hedras och vara trogen till.  

Att hustrun är mannens ägodel samt att han ska vara trogen till henne uppdagas i många 

sekvenser i Shtisel. Det framgår tydligt hur gifta män, samt unga pojkar, lär sig att behärska 

sina tankar om kvinnorna. Den gifta kvinnan är endast makens ägodel och ingen annan man 

ska ägna henne en tanke. En scen i Shtisel tydliggörs detta när en gift man sitter på bussen 

med sin son. Fadern uppmärksammar att sonen tittar sig omkring på de kvinnor som befinner 

sig i bussen. Fadern ger sonen sina glasögon och sonen säger att han får ont i ögonen av dem. 

Pappan uttalar: 

Du är en Yeshiva-pojk nu. Du skall inte se allt och måste skydda dina ögon. Här är den heliga 

skriften. Om inte glasögonen fungerar så skall du hålla blicken i denna bok. Tillåt inte ögonen 

styra dig, utan du ska styra dom.89 

Denna scen konstaterar att den gifta kvinnan inte ska vara en dragningskraft till mannen och 

han måste därmed påminna sig själv om sina rena tankar. Mannens syn på hustrun är att värna 

och respektera hennes sexualitet och identitet. 

En avvikande scen inom Shtisel är när två män står och talar om en annan man som blev 

besatt av musiken och bandet han medverkade inom. En av männen säger: ”Han blev trött på 

att gå tillbaka till sin tråkiga fru om kvällarna som hade sin patetiska huvudbonad. Han 

lämnade allt, sin fru och sina barn.”90 Denna syn medför en avvikelse från de religiösa 

företeelserna eftersom mannen, enligt Halacha, ska värna hustrun medan hon ska följa den 

religiösa plikten att täcka håret.91  Mannens syn på hustrun är därför olika beroende på dess 

framställning i materialen samt kvinnans tillskrivning inom de sociala konstruktionerna.  

 

                                                             
87 Ishut i Sefaria, 15:19. 
88 Israel talar, 06:40.  
89 Shtisel, säsong 1, avsnitt 6, 17:00. 
90 Shtisel, säsong 2, avsnitt 11, 07:20.  
91 Sandin, 2019, s. 28. 
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4.2  Modern 

Modern står i centrum inom judendomen eftersom ultraortodoxa, haredi, judar anser att deras 

barn är judiska om de föds från en judisk kvinna.92  Detta genomsyrar materialen med tanke 

på att modern framställs som en central roll inom familjen. Således är det självklart att 

tillskriva kvinnan som moder samt använda underkategorier eftersom rollen tillskrivs inom ett 

brett spektrum i de utvalda materialen.  

4.2.1 Den starka modern 

I Shtisel präglas rollen som den starka modern genom att visa sig stark inför sina barn. 

Kvinnan ska upprätthålla en representativ roll hur det är att vara en god moder inom haredi. 

Detta synliggörs i en scen när mannen är redo att vinka av sin familj när han ska åka iväg och 

arbeta ett par veckor. Modern och barnen tar farväl av fadern och fäller ett fåtal tårar. Mannen 

säger till sin hustru: ”Sluta vara ledsen. Du får inte visa dig svag inför barnen.”93 Detta 

budskap visar hur modern ska vara stark inför sina barn. Detta framkommer även när kvinnan 

blir lämnad ensam med barnen och säger till sin dotter: ”Du behöver inte oroa dig. Vi klarar 

oss.”94 Detta åskådliggör att rollen som den starka modern resulterar i att hon inte får visa 

svaghet inför barnen. Shtisel framställer modern som trött och orkeslös i flertal tillfällen men 

markerar tydligt därefter att en stark moder är uthållig och tyglar sina känslor. Därpå uppstår 

en situation när modern har lämnat sin dotter själv med syskonen. Hon får ett samtal av 

dottern där hon uttalar sig som orkeslös samt att hon inte klarar av att ta hand om sina syskon 

längre. Modern uttalar: ”Om några år kommer du bli mor och ska klara detta. Nu måste du ta 

ansvar och visa det.”95 Den starka modern skall göra ”rätt” och offra allt för sina barn. Hon 

har ansvar att upprätthålla sin plikt till Guds ord och utföra den uppgift hon blivit given av 

Halacha. Om modern visar den rätta vägen inom religionen för sina barn, framförallt dottern, 

kommer de troligen att eftersträva samma styrka som henne och följa den religiösa lagen. 

Detta är ett genomgående budskap inom Shtisel som den starka modern. 

Kvinnans roll som den starka modern belyses även i en plikttrogen haredisk kvinna. I Shtisel 

framställs fadern och modern som ojämlika eftersom moderns roll är att utföra de sysslor som 

kvinnan är tilldelad av Halacha.96 Hon har förpliktelser att ta hand om sin familj genom att 

förse dem med mat, hushåll och god uppfostran. 97 Detta åskådliggörs i Shtisel när kvinnan 

sitter ensam runt matbordet med sin man. Hon anklagar honom för att inte förstå hur det är att 

vara mor. Hon uttalar att han aldrig kommer förstå hur det är att bära ett barn, amma, se 

barnen växa upp och sedan uppfostra dem till trogna Yeshiva-studenter.98 Här tydliggörs det 

att modern är den som uppfostrar och följer sin plikt om att vara en stark och trogen moder 

inför sina barn samt make. 

4.2.2    Skaparen av en stor familj  

Modern är den centrala delen i familjen och detta är ett tydligt mönster inom de harediska 

familjerna i mediamaterialen. Övervägande familjer består av sju till 15 barn och upp mot 30-

100 barnbarn. Familjen är högt prioriterad inom judendomen och modern är skaparen för den 

                                                             
92 Tredje Mosebok 24:10. 
93 Shtisel, säsong 1, avsnitt 1, 27:00. 
94 Shtisel, säsong 1, avsnitt 2, 04:20. 
95 Shtisel, säsong 1, avsnitt 3, 08:30. 
96 Cohen-Almagor, 2018, s. 8-9. 
97 Laws of interpersonal relations i Sefaria, kapitel 21, halacha 7. 
98 Shtisel, säsong 1, avsnitt 6, 06:26. 
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stora familjen. Kvinnan värdesätter sin roll som moder och det tydliggörs i Extrema äktenskap 

när hon har bjudit sin familj, som består av 40 stycken, till veckans heligaste dag, sabbat. 

Kvinnan förklarar att sabbat är en vilodag där man ska fundera över vad det innebär att vara 

en god haredi-kvinna, god moder samt familjeförsörjare.99 Således ber modern över 

sabbatsljusen för de som ännu inte gift sig eller fått barn.100 Det är ett genomgående fenomen 

att modern ska be över sabbatsljusen att sonen eller dottern ska bli tilldelad en hustru eller 

make och bilda familj.101 Detta konstaterar att familjen är den centrala delen i kvinnans liv. 

Inom Halacha tillskrivs kvinnan många roller för att vara en god moder. En av de viktigaste 

rollerna är att kvinnan ska vara fruktbar för sin man så de kan bilda en stor familj.102 Om hon 

inte kan ge sin man barn anses hon som otillräcklig. Således påstår Halacha att kvinnan ska 

vara benägen till att ge sin man en stor familj. I Extrema äktenskap filmas ett harediskt 

hushåll där familjefoton är placerade på väggarna och symboliserar att det är ett hem med 

många barn. Modern i hushållet visar glatt upp sin familj och säger att hon är en stolt moder 

till sina 15 barn.103 I Israel talar framställs modern på liknande sätt när en kvinna presenterar 

sina sju barn och 20 barnbarn. Hon önskar sig flera barn eftersom familjen är grundläggande 

för henne. Detta framförs när hon uttalar: ”Det föds ur ett val och en tro på att familjen är 

grunden för ett folk och för hela mänskligheten.”104 Med detta sagt menar hon att familjen 

inte har sin ursprungliga betydelse i det moderna samhället, utan att den ligger i historien. 

Således är det kvinnans uppgift att vara skaparen av den stora familjen eftersom det ligger i 

grunden av deras ursprung och historia.   

Ett barnlöst haredi-par är sällsynt därför att syftet med den sexuella relationen är att skapa en 

familj.105 Halacha tydliggör att mannen har rätt att skilja sig från sin hustru om hon inte är 

fruktbar.106 Detta uppstår i Extrema äktenskap när ett möte gestaltas med en haredisk kvinna 

som berättar att hon hade svårt att bli med barn. Hon förklarar i intervjun att hon stod utanför 

samhället under den tiden hon inte kunde genomföra kvinnas centrala uppgift.107 Detta påvisar 

att sociala konstruktioner har skapats i samhället av harediska traditioner samt historien. Den 

fruktbara kvinnan är en biologisk faktor och inte en religiös företeelse. Därmed framställs 

tilldelningen av könsrollerna inom de harediska samhällena som en uppenbar konstruktion att 

kvinnan ska vara fruktbar.  

 

4.3 Kvinnan i en religiös dräkt 

Kvinnan i en religiös dräkt är en kategori som genomsyrar materialen betydelsevärt. 

Kategorin är skapad utifrån materialens framförande av religionens kläder och hår. 

Därigenom är denna kategorisering av kvinnan given eftersom den tar stor plats i samtida 

skildringar och religiösa traditioner. Kvinnan i den religiösa dräkten är skapad utifrån haredi-

kvinnans plikter att skydda sin sexualitet samt att vara dygdig. Kvinnan måste upprätthålla en 

sedesam klädsel för att få vistas utanför sitt hem. Om hon inte klär sig enligt harediska 

restriktioner måste männen titta bort när hon är i deras närhet. Därför anser kvinnan det 

                                                             
99 Extrema äktenskap, 25:55. 
100 Extrema äktenskap, 23:24. 
101 Shtisel, säsong 1, avsnitt 6, 39:00. 
102 Shulchan Aruch i Sefaria, 154:10. 
103 Extrema äktenskap, 11:50. 
104 Israel talar, 22:00. 
105 Heilman och Skolnik, 2007, s. 349. 
106 Shulchan Aruch i Sefaria, 154:10. 
107 Extrema äktenskap, 29:55. 
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viktigt att följa de traditioner som förväntas av henne.108 Detta kommer ursprungligen från 

Tanakh: ”which God walked shall be holy…that God should not see anything unseemly and 

turn Himself away from you.”109 Detta innebär att nakenhet är negativt och att kvinnans kropp 

måste täckas inför Gud och männen. Detta förekommer inom allt material som har undersökts 

och analyserats. Därav medför det ett brett spektrum på kvinnans plikter att vara sedesam. De 

kategorier jag har funnit i de undersökta materialen är håret och klädernas betydelse. 

4.3.1 Kvinnan i peruk 

Inom haredi måste den gifta kvinnan täcka sitt hår med en peruk (sheitel) eller huvudbonad. 

Detta sker när kvinnan har gäster i sitt hem eller ska vistas i offentligheten. Därav behöver 

inte den ogifta kvinnan täcka sitt hår därför att det anses som en sed för sin make.110 Detta 

åskådliggörs inom mediamaterialen och förtydligas i en scen i Shtisel. Dottern i familjen 

gifter sig i hemlighet med en judisk man. Scenen innan och under deras giftermål visar hon 

sitt vanliga hår. Därefter kommer dottern hem till familjen med täckt hår.111 Detta tydliggör 

att kvinnan ska täcka sitt hår efter äktenskap. Shtisel belyser ett flertal äktenskap där kvinnan 

har täckt håret. Detta konkretiseras i en scen när mannen och kvinnan ska gå och lägga sig. 

Kvinnan tar av sig peruken och placerar den bredvid sängen och tar sedan på sig en 

huvudbonad som täcker allt hår.112 Shtisel uppmärksammar att kvinnan skyddar sitt hår med 

respekt mot sig själv och inte bara för mannen. Kvinnan framställs som en plikttrogen haredi-

kvinna som respekterar Lagen samt sig själv. Detta synliggörs när dottern, som nyligen gift 

sig, har glömt sin huvudbonad hemma. Hon får panik och känner skam att hon vistas i 

samhället som gift kvinna utan att skydda sin sexualitet.113 Således uppdagas en likande scen 

när mannen berättar för sin son: ”Din mamma grät en hel natt när hennes huvudbonad hade 

ramlat av och man såg en del av hennes hår.”114 Detta tydliggör den patriarkala strukturen 

därför att det är en social konstruktion inom de samhällsnormer som skapats i de harediska 

samhällena. Inom de granskade materialen påvisas det att den patriarkala strukturen är något 

givet för både män och kvinnor som vill förankra sig med traditionerna och historien inom 

judendomen. Därmed är kvinnan i peruk en given kategorisering eftersom det frambringas av 

både männen och kvinnorna i mediamaterialen.  

I Extrema äktenskap tydliggörs det att en gift kvinna bär peruk när hon går utanför hemmet. 

Detta framkommer när en kvinna får frågan om hennes ställningstagande till huvudbonad: 

Jag använder peruk eftersom rabbinen har fastställt att jag ska bära peruk eftersom den täcker 
allt som ska täckas. Om jag hade haft en sjal och sedan kliat mig i huvudet så skulle håret under 

synas, det får inte hända. Min rabbin säger att en kvinna ska se tilltalande ut, men sedesam. 

Därför ska jag inte använda peruk med långt hår eftersom det anses som attraktivt.115 

Ytterligare en kvinna i Extrema äktenskap beskriver sig själv som plikttrogen till dess 

sedesamma framställning som hustru. Hon förklarar att hon inte kommer ta av sin peruk för 

någon annan än hennes man och vill därmed hitta en anständig peruk.116 Haredi-kvinnan i 

peruk är en tydlig framställning och kategorisering av kvinnan inom de utvalda materialen. 
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Den plikttrogna hustrun värdesätter hennes sexualitet och det framställs klar och tydligt i 

materialen.  

Israel talar framställer haredi-kvinnan i peruk som respekt mot kvinnligheten samt att det 

representerar ett starkt band mellan mannen och kvinnan. En haredisk kvinna uttrycker: 

”Håret är kvinnans krona och skönhet. Kort hår anses som oattraktivt och är därmed positivt. 

Kvinnan döljer sitt hår för att värna om sin kvinnlighet samt att hon tycker det är 

betydelsefullt för sig själv.”117 Kvinnan i peruk representerar respekt och anständighet inom 

haredi. Följaktligen är denna kategori viktig att belysa eftersom den genomsyrar materialen 

och kvinnans sammanslutning till det. Haredi-kvinnan anser det som respektfullt mot 

religionen och de sociala konstruktionerna som uppdagats i samhället. 

4.3.2 Den klädda haredi-kvinnan 

Den klädda haredi-kvinnan är en relevant kategori som åskådliggörs inom materialen. Ett 

genomgående mönster är kvinnans dygd och respekt till hennes kropp och sexualitet. Detta 

tydliggörs i Israel talar när en kvinna nämner att dygd är ett grundläggande samtalsämne 

inom haredi-samfundet: ”Dygd är en regel för hur kvinnor ska klä och bete sig inom haredi. 

Som kvinna inom haredi-samhällen är det medfött att man ska täcka sin kropp.”118 Detta 

sammankopplas med de påbud som männen följer, att inte titta på en icke-sedesam kvinna.119 

Israel talar porträtterar kvinnligheten som en given aspekt genom att lyfta respekten mot 

kvinnokroppen. Det framgår att kvinnan är skyldig att skydda sina kvinnliga sidor eftersom de 

anses vara vackra och till för sin man. I enlighet med Israel talar ska en haredisk kvinna 

skämmas om hon går lättklädd på gatorna i samhället.120 Detta kan därmed signalera kvinnan 

som ett sexobjekt som sedermera signalerar att hon inte bryr sig om sin kvinnliga kropp och 

religionen. Denna framställning av Israel talar klargörs när en kvinna säger: ”Vi går inte med 

på att vara sexobjekt. Jag värderar min kvinnlighet och delar bara den med min make.”121 

Detta visar att den klädda haredi-kvinnan är en viktig kategori att synliggöra, därför att den 

har en stor betydelse för kvinnligheten och haredi-samhället.  

Kläderna inom haredi har även betydelse för ogifta kvinnor. Att klä sig anständigt som kvinna 

anses vara en moralisk sed. Haredi-kvinnor ska täcka sin kropp genom att använda långärmat, 

inte urringat baktill eller framtill, tjocka strumpor samt kjol som går över knäskålarna.122 

Detta åskådliggörs i Extrema äktenskap när programmet synliggör de påbud som förväntas av 

kvinnan i deras samhälle. I en sekvens under programmet filmas en skylt som är placerad på 

en husvägg mitt i centrum i Mea Shearim. På skylten står det: ”Till alla kvinnor och flickor: 

Vi ber av hela vårt hjärta att ni inte besöker vår stadsdel i oanständiga kläder. Detta betyder 

att ni ska ha långärmad, ej urringat, lång kjol och inga åtsittande kläder. Vänligen kränk inte 

vår livsstil då vi judar är hängivna till Gud och hans Torah.”123 Denna framställning av 

kvinnan är ett genomgående mönster i Extrema äktenskap. Rabbinen påpekar att kvinnan 

borde knäppa sin blus och att det är grundläggande att vara sedesam som haredi-kvinna. Hon 

ska därför vara klädd från halsen ned till marken.124 Detta förtydligar den sociala strukturen 

och den hierarkiska mansdominansen som genomsyrar Mea Shearim. Kvinnans sedesamma 
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klädsel är en företeelse som ska följas av den orsaken att männen skall kunna fokusera på 

Guds ord i Torah. 

Den klädda haredi-kvinnan gör anspråk i materialen och ett genomgående mönster är 

kvinnans heltäckande kropp. Det är tydligt hur haredi-kvinnan klär sig enligt religionens 

traditioner i de samhällen där haredi förekommer. Inom Shtisel framgår det hur männen 

betraktar kvinnans plikt att täcka sin kropp. Det förtydligas i en scen där en grupp män 

diskuterar hur kvinnan ska vara klädd: ”Hon ska ha respektabla kläder för vardag, sabbat och 

helger som är brukligt för framåtstående personer.”125 Detta framställer en patriarkal syn på 

männens överordnad av kvinnan och medför en dominerande syn från männen. Således är den 

klädda haredi-kvinnan en kategori i materialen utifrån kvinnornas och männens synsätt. 

 

4.4 Den medialiserande haredi-kvinnan 

I de undersökta materialen framgår det att haredi-kvinnan har en koppling till media baserat 

på vissa premisser. Således problematiseras kvinnans koppling till media eftersom en del 

avståndstagande uppstår på grund av religionens restriktioner. Den medialiserande kvinnan 

inom haredi i Israel är styrd av den harediska kommittén, Eda Haredit. Kommittén har 

förbjudit kvinnan att vara med på TV och andra mediekanaler inom de harediska samhällen i 

Israel. Detta beror på att hon framkallar orena tankar hos männen när de ska fokusera på Guds 

ord i Torah.126 Följaktligen är denna kategori viktig att belysa eftersom media har givit ett 

tydligt anspråk i materialen. Materialens framställning av den harediska kvinnans koppling till 

media måste således bygga på två underkategorier, hennes deltagande i och avstånd från 

media. 

4.4.1 Kvinnans avståndstagande från media  

I serien Shtisel framställs kvinnans avstånd från media på varierande sätt. En tydlig inblick är 

kvinnans relation till media under ett flertal sekvenser när hon tittar på internationell TV. Det 

harediska samhället i Israel har censurerat internationell TV och visar enbart lokala kanaler 

som avviker från moderniteten.127 I Shtisel framgår det ett flertal scener där kvinnan tittar på 

TV som innehåller moderna inslag av amerikanska serier där lättklädda kvinnor gestaltas.128 

Mannen kommenterar kvinnans beteende: ”Du har alltid varit trogen till den heliga texten och 

nu tittar du på färg-TV.”129 Detta tydliggör kvinnas restriktion att undvika TV eftersom 

mannen påstår att det är fel att påverkas av moderniteten när den religiösa historien måste 

förankras. I Shtisel uppstår det en scen när dottern måste fråga om lov för att få titta på 

internationell TV. Modern säger att det går bra om hon endast tittar några minuter.130 Här 

framställs ingen avvikelse men en restriktion till TV och dess inflytande på dottern. I Shtisel 

framgår det en kritisk bild på media och dess inflytande på människan och religionen. Bortsätt 

från relationen till TV, visas en scen när en man sitter runt matbordet med en iphone och 

surfar på internet. Kvinnans avståndstagande till internet synliggörs när hon uttalar: ”Jag gillar 

inte att du har tagit med detta in i vårt hem. Vad ska ens en Yeshiva-student med internet 
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till?”131 Detta tydliggör hennes ståndpunkt om att internet inte ska vara en del i deras religiösa 

hem eftersom en trogen Yeshiva-student ska ägna sig åt Guds ord i Torah. 

Inom Extrema äktenskap gör reportern anspråk om att vissa haredi-judar ser TV som en 

fiende.132 Detta tydliggörs längre in i programmet när en rabbin uttalar: ”Man vet att det bor 

haredi-judar här eftersom ingen har en TV-antenn.”133 Genom att klargöra TV:s inflytande i 

samhället medför det en tydligare bild på kvinnan och hennes avståndstagande. Under ett fåtal 

gånger i Extrema äktenskap måste de sluta filma på gatorna i Mea Shearim eftersom kvinnan 

inte får synas på video. Kvinnans avståndstagande från media tydliggörs när hon uttalar: ”Jag 

vet att du inte menar något illa men mina flickor kan bli utslängda från skolan om jag är med i 

TV.”134 I detta fall är det inte uppskattat att en kvinna är med i TV och kan därmed få det 

svårt i de harediska samhällena. Således måste haredi-kvinnan ta avstånd från media för att 

agera i samstämmighet med de sociala strukturerna i samhället. 

I Israel talar finns det bara en framställning av kvinnans avståndstagande från media. Hon 

menar att massmedier filmar religiösa grupper och uttalar sig på felaktigt sätt i relation till 

religionen. Hon påstår att media generaliserar en bild som inte alltid är sann.135 Media har 

benägenheten att representera religioners bildspråk och kan därmed förankra det på felaktigt 

sätt i sociala situationer.  

4.4.2 Kvinnans deltagande i media 

Extrema äktenskap framställer kvinnan som deltagande i media när en kvinna uttalar: 

”Familjens rabbin har sagt att judarna borde ta in all ny teknik i hemmet som Gud har 

utvecklat under vår levnad. Vi ska använda dem för att sprida judendomen i världen.”136 

Kvinnans deltagande i media uppdagas och frångår den generella uppfattningen om att 

harediska kvinnor inte ska förankra sig i media och den nya teknologin. Här medför Extrema 

äktenskap en bild på haredi-kvinnan som nytänkande och modern i förhållande till Guds ord 

och media. Därefter porträtterar Extrema äktenskap en haredisk kvinna som är radiopratare. 

Inom de harediska samhällena förbjuds kvinnor i vissa radioprogram medan staten i Israel 

anser att de inte kan eliminera kvinnan från radio eftersom det är diskriminering.137 Den 

kvinnliga radioprataren uttrycker: ”Det finns saker en haredi-kvinna inte ska se eller tala om. 

Kvinnor får inte vara med på bild i media. Internet i hemmen är censurerade men oftast inte 

på arbetsplatsen.”138 Detta förklarar att kvinnans framställning och deltagande i media 

fortfarande har gränser inom det harediska samhället, men att en del undantag uppstår.  

Med andra ord finns det strikta levnadsregler hur den israeliska haredi-kvinnan ska förhålla 

sig till media. Kvinnans avståndstagande från media genomsyrar de utvalda mediamaterialen 

och påvisar att religionen har inflytande på hennes framställning i media. Följaktligen skall 

inte den harediska kvinnan porträtteras på bild139 och det klargörs i de utvalda 

mediamaterialens framställning. 
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4.5  Dottern  

Denna kategori består inte av några underkategorier eftersom den genomsyrar ett av 

mediamaterialen, Shtisel. Dottern är en kategori som gestaltar ett brett spektrum från en 

plikttrogen haredisk jude till självständighet. Därigenom är dottern en kategori som 

framställer den kvinnliga gestalten på ett övergripande sätt. Inom Halacha åskådliggörs 

dotterns roll som underordnad av sin far. Inom Shtisel framställs dottern i enlighet med Lagen 

samtidigt som hon framställs som en modig och självständig kvinna.  

Shtisel porträtterar dotterns roll som plikttrogen till sin far och rollen som kvinna i familjen. 

Dottern ska visa hänsyn till faderns regler samt restriktionerna inom det harediska samhället. 

Därigenom belyses dottern som underordnad när hon blir trolovad en man av sin far. Detta 

konkretiseras när fadern får ett samtal av rabbinen som uttalar att hans son, efter två träffar 

med hans dotter, vill genomföra giftermålet. Dottern anser att dessa två träffar inte är 

tillräckliga för henne. Därpå säger fadern: ”Vi har väntat på en kille som honom. Han är en 

seriös ung man och bär ett viktigt namn här i Israel.”140 Detta påvisar Shtisels framställning av 

dottern som en underordnad sin far eftersom han har rätten att trolova henne enligt Lagen.141 
Följaktligen ber inte fadern sin dotter om tillåtelse och eliminerar hennes åsikt om att två 

träffar inte är tillräckligt. Detta tydliggörs i Halacha när ett påbud belyser faderns överordnad 

av dottern som minderårig och tonåring.142 Således förankras de historiska och traditionella 

plikterna på dottern inom haredi.  

Att dottern ska vara plikttrogen till sin far och familj är ett genomgående mönster inom 

Shtisel. Serien belyser även en självständig dotter som inte accepterar de lagar och regler som 

eftersträvas av henne. Dottern går bakom sin faders rygg och gifter sig med en man utan hans 

tillåtelse.143 Hon presenterar sedan sin make för familjen, varpå fadern slår honom och säger 

att han inte har något med deras familj att göra.144 Detta exemplifierar att dottern har modet 

att frånsäga sig de plikter hon är tillskriven inom religionen. Dock indikerar serien att hennes 

beteende är felaktigt och kritiserar hennes avvikelser från religionen som oacceptabelt. 

Därmed tydliggörs faderns hierarkiska roll över dottern samt hennes val av make under tiden 

som minderårig och tonåring. Hon förlorar all status och mannen tillfaller alla 

äganderättigheter.  

Utöver dotterns underordnad av sin far belyses hennes roll som en ansvarstagande kvinna i 

hushållet. Shtisel framställer dotters roll som familjeförsörjande till sina yngre syskon. Detta 

klargörs i scenen när fadern inte förmår att ta hand om sina barn och lämnar de med 

dottern.145 Det uppstår en scen när dottern kommer hem och får reda på att hennes far har 

skickat iväg sönerna själva i en taxi. Hon blir förargad på sin fader och känner att hennes 

ansvar är att se till så syskonen är välbehållna och har kommit fram.146 Inom Shtisel framställs 

den israeliska haredi-kvinnan som ansvarstagande och underordnad, både som vuxen och ung 

kvinna. Därigenom är dottern en kategori som tydliggör kvinnans roll inom haredi i Israel och 

dess förankring i religionens traditioner och historia. Till följ av samhällets indelning av 

könsrollerna och deras åtskiljande förtydligas detta inom kategorin eftersom dottern är av det 

kvinnliga könet och därmed har plikter att eftersträva.  
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4.6  Kvinnan som avsäger sig religionen 

Den religiösa lagen i Israel står i slående motsägelse mot de mänskliga rättigheterna om dess 

diskriminering mot det kvinnliga könet.147 Det är tydligt att kvinnan och mannen inte faller 

under samma kategori samt att hierarkin är tydlig. Detta är förankrat i historien sedan Guds 

skapelse av mannen och kvinnan: “in the image of God he created them; male and female he 

created them.”148 Detta belyser att kvinnans roll är skild från mannen som därav resulterar i 

deras olika förpliktelser inom religionen och samhället. Eftersom detta yppades i den tidigaste 

historien har det givit konsekvenser i Halacha och dess syn på ojämlikhet mellan mannen och 

kvinnan. Halacha medför således en ojämlik syn på könsrollerna och dess fördelning i 

samhället. 

Kvinnan som avsäger sig religionen är en särskild kategori och framställer den israeliska 

haredi-kvinnan på ett avvikande sätt jämte konstruktionerna i de harediska samhällena. Denna 

kategori belyser haredi-kvinnan i avvikelse från Lagen. Denna framställning av kvinnan 

framkommer tydligt inom Extrema äktenskap när programmet åskådliggör en grupp kvinnor 

som lämnat religionen. Detta är en stödgrupp som heter Hillel. Dessa kvinnor har frångått 

religionen eftersom de blev diskriminerade inom sina äktenskap i och med religionens 

ojämlika lagar. Kvinnan som frångått religionen ansåg att haredi skapar en tydlig avgränsning 

mellan mannen och kvinnan. Dessa kvinnor ifrågasätter varför en kvinna ska göra mer 

hushållsarbete än mannen. Stödgruppen Hillel tydliggör vad den israeliska haredi-kvinnan ska 

upprätthålla med tanke på att hon ska lyda sin make och vara en god hustru. Dessvärre uppstår 

det problem om kvinnan slutar att tro på dessa kontraktioner och skyldigheter inom religionen 

och samhället.149 Detta synliggörs när en kvinna i grupper berättar om sitt förhållande inom 

haredi, som hon i nuläget har lämnat: 

Min man kommer från en väldigt radikal gruppering inom judendomen. Han var väldigt 

kontrollerande och förödmjukande mot mig. Under intima stunder uppförde han sig olämpligt. 

Om min man hade visat respekt och varit snäll så skulle inte jag söka mig därifrån. När jag tog 

valet att lämna honom tog han mina barn. Han fick även samhället att vända sig emot mig 

eftersom han har goda kontakter där vi bodde. Jag har inte träffat mina barn på 3,5 år.150 

Här beskrivs en diskriminerande handling mot det kvinnliga könet och mannens överordnade 

roll inom religionen. Könsrollerna har tillskrivits olika egenskaper från den historiska 

konstruktionen och har dessvärre inte utvecklats med tiden. Således tydliggörs den historiska 

förankringen i religionen och dess avståndstagande till moderniteten. Kvinnan som avsäger 

sig religionen är en kategorisering som belyser religionens patriarkala struktur inom det 

harediska samhället. Därför är denna kategorisering av kvinnan viktig att redogöra då den 

tydliggörs i Extrema äktenskap. 

 

4.7  Kvinnan som separeras från mannen 

Kvinnan som separeras från mannen uppmärksammar kvinnans avståndstagande i olika 

sammanhang jämte männen inom religionen och de sociala konstruktionerna. Under ett flertal 
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sekvenser i materialen tydliggörs kvinnans avskiljande från mannen inom olika avseenden till 

religionen. Därmed gestaltas denna kategori eftersom den belyser kvinnans roll inom haredi.  

Extrema äktenskap tillskriver kvinnan som separeras från mannen med respekt och dygd. 

Programmet synliggör detta i en intervju med en rabbin som anser att kvinnan aldrig ska röra 

en man eftersom hennes kropp bara tillhör henne. Därmed ska kroppen respekteras enligt 

rabbinen när han uttalar: ”Kvinnan är som en krukväxt, pilla inte hela tiden.”151 Följaktligen 

uttalar rabbinen: ”Om en man bjuder in en kvinna till sitt hem, får hon prata med honom. 

Dock får hon inte prata med en man på gatan.”152 Detta tydliggör att kvinnan måste visa 

hänsyn till mannen och hans restriktioner medan mannen inte har några restriktioner till det 

kvinnliga könet, förutom att avvika hennes kontakt. Således framför Israel talar en liknande 

restriktion av den orsaken att kvinnan inte får bidra med orena tankar till männen. Därför 

menar Israel talar att uppdelningen mellan män och kvinnor sker eftersom att männen ska 

förankra sina tankar i de historiska och gudfruktiga orden.153 Således framförs 

kategoriseringen av den separata kvinnan när programmet tydliggör att kvinnorna ska sitta på 

separata platser längst bak i bussen för att inte orsaka orena tankar hos männen.154 Inom 

Shtisel återkommer den separata kvinnan i ett antal scener när männen och kvinnorna sitter på 

olika sidor av bordet eller att de är uppdelade i rummen.155 Således porträtteras kvinnan 

separat från mannen inom olika avseenden i relation till religionen och dess syn på Halachas 

uppdelning av könsrollerna. Följaktligen tydliggörs kvinnans separation från mannen inom de 

sociala konstruktionerna, t.ex. tilldelningen av bussplatserna.  
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Avsnitt 5 Diskussion 

Undersökningen bygger på framing och innehållsanalys som ramar in haredi-kvinnan i 

mediamaterialen. Materialen har analyserats utifrån ett socialkonstruktivt perspektiv om 

könsrollerna. Följaktligen har analysen av Shtisel, Extrema äktenskap och Israel talar 

frambringat olika kategorier som den harediska kvinnan tillskrivs inom haredi och det 

israeliska samhället. Således har inramningen av materialen belyst kvinnans roller och dess 

koppling och avståndstagande till den religiösa lagen samt medias inverkan. De analyserade 

materialen visar på den patriarkala strukturen det israeliska samhället har skapat utifrån 

religionens lagar och regler.  

Kvinnan förväntas vara en god hustru, stark moder, klä sig enligt de harediska restriktionerna, 

ta avstånd från media samt medverka inom det, vara en plikttrogen dotter och respektera 

männen genom att ta avstånd. Kvinnan inom haredi måste vara medveten om de plikter och 

lagar som samhället och religionen har tillämpat. Ett tydligt mönster inom kategorierna är att 

kvinnan ska vara sedesam och plikttrogen till de skrivna lagarna inom religionen och 

samhället. Haredi-kvinnan ska respektera männens förankring i Torah genom att vara 

avhållsam i val av kläder och handlingar. Om kvinnan inte förhåller sig till de givna lagarna 

och de sociala konstruktionerna kan hon uteslutas av samhället och familjen. Därav påvisar de 

samtida mediamaterialen att kvinnan inom haredi utför de plikter hon blivit tilldelad med 

respekt till religionens historia och tradition. 

Den perfekta och trogna hustrun är en kategori som mediamaterialen alltid återkommer till. 

Kvinnan ska värna om sin sexualitet genom att klä sig rätt och vara avhållsam till andra män 

för att inte frambringa orena tankar hos dem, stötta sin man i Torah-studier, upprätthålla 

hemmet och uppfostra barnen. Att vara den perfekta och trogna hustrun innebär att handla rätt 

enligt Halacha och de harediska samhällena, Mea Shearim och Geula. Raphael Cohen-

Almagor belyser att den harediska kvinnan ska acceptera mannens regler samt uppfylla sina 

plikter enligt Lagen.156 Detta tydliggörs inom denna kategorisering av haredi-kvinnan 

eftersom hon alltid handlar enligt Lagen och samhällets restriktioner. Därigenom tydliggör 

Cohen-Almagor att den israeliska haredi-kvinnan borde ha samma rättigheter som männen 

inom religionen.157 I kategoriseringen den perfekta och trogna hustrun är kvinnan en 

underordnad av sin man eftersom den religiösa lagen inte tillåter henne att vara självständig. 

När kvinnan inte upprätthåller de plikter hon tillskrivits och vill finna en egen vilja inom 

religionen tillkommer det komplikationer. Detta förtydligas i kategorin Kvinnan som avsäger 

sig religionen. Denna kategorisering av kvinnan visar på att hon har frångått de lagar som 

religionen och samhället har tillskrivit henne, men att mannen fortfarande är en överordnad. 

Cohen-Almagor menar att kvinnans värderingar måste få mer stöd eftersom de är lika viktiga 

som mannens.158 Kvinnans roller accepteras om hon håller sig till det Lagen tillskriver henne, 

enligt de undersökta mediamaterialen. Med andra ord värdesätts inte kvinnans värderingar 

inom religionen fastän hon besitter en viktig roll inom haredi i mediamaterialen. 

Den starka modern och skaparen av en stor familj är två kategorier i mediamaterialen som 

belyser kvinnans ställning till religionen på ett positivt sätt. Det framgår hur modern är 

tacksam över den position hon givits samt hennes roll att uppfostra en stor familj. Detta 

avviker från Rita Gross teori om att de patriarkala strukturerna upprätthåller en 

könsmaktsordning som mannen har fördel av samt att moderns roll förminskas.159 Jag finner 

                                                             
156 Cohen-Almagor, 2018, s. 4. 
157 Cohen-Almagor, 2018, s. 3. 
158 Cohen-Almagor, 2018, s. 2. 
159 Gross, 1996, s. 89-90. 
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att haredi-kvinnan inom materialen uppskattar de roller hon tillskrivs av de religiösa påbuden 

och anser inte sig själv som förminskad. Däremot tydliggörs det att modern styrs av en 

patriarkal struktur som upprätthåller en könsmaktsordning. Däremot framför inte kvinnan sin 

underordning som negativ, utan det är mediamaterialens budskap och inramning av haredi-

kvinnan som framför denna syn av hennes ställning i samhället. Detta resulterar i att media 

har format religionens bildspråk utifrån dess syn på den sociala omgivningen och inte på 

kvinnans tankesätt. 

Israel talar påstår att en haredisk kvinna måste klä sig sedesamt för att inte signalera som 

sexobjekt.160 Detta kategoriserar kvinnan som Kvinnan i en religiös dräkt och gör anspråk om 

att hon ska täcka sin kropp inför Gud och männen.161 Denna kategorisering av kvinnan är 

tillskriven i en nutida kontext av en historisk tradition. Inger Hammar förklarar att kvinnans 

roll i dagens samhälle förankras inom de historiska aspekterna.162 Detta tydliggörs i 

materialen när haredi-kvinnan analyseras utifrån nutida sammanhang i förankring av 

religionens historia och traditioner. Den offentliga haredi-kvinnan signalerar sexualitet på 

samma sätt som Hammar förklarar den ”offentliga kvinnan” som den ”prostituerande 

kvinnan” på 1800-talet.163 Jag anser att haredi-kvinnan objektifieras sexuellt i de utvalda 

materialen om hon inte följer de plikter som samhället och Halacha tillskriver henne. Detta 

belyser mannens dominans i det offentliga rummet medan kvinnans närvaro inte är välsedd. 

Med andra ord måste kvinnan vara plikttrogen till de harediska restriktionerna i Israel och 

värdesätta sin sexualitet genom sedesam klädsel för att inte porträtteras som en 

”prostituerande kvinna” i offentligheten.  

Enligt Judith Plaskow är den judiska lagen och samhället en kontrollerande makt över 

kvinnan och hennes sexualitet.164 Detta tydliggörs inom olika kategorier i mediamaterialen 

när kvinnan alltid ska signalera som en trogen och perfekt haredisk jude. Kvinnan som 

separeras från mannen belyser kvinnans underordnad när hon ska visa hänsyn till männen 

och deras restriktioner. Likväl uppdagas detta i Extrema äktenskap när en skylt filmas som ger 

restriktioner om hur kvinnor ska klä sig i deras samhälle med respekt mot deras livsstil.165 

Därmed tydliggörs samhällets kontrollerande makt över kvinnan och de restriktioner hon 

förväntas att följa. Likväl framställs kategoriseringen av Dottern som underordnad sin fader i 

materialen och Halacha. Detta påvisar Plaskows teori om den judiska lagens kontrollerande 

makt. Kvinnans roll som Dotter uppmärksammar en självständighet och avvikelse från 

religionen i Shtisel genom att gestalta ett giftermål bakom faderns rygg. Därefter klargör 

serien kvinnans avvikelse från religionen som oacceptabelt. Detta kan sammankopplas med 

Kimmy Caplan undersökning om den fundamentalistiska påverkan på haredi-kvinnan i 

Israel.166 Materialen påvisar samhällets fundamentalistiska restriktioner som tillskrivs dottern, 

därmed anser Caplan att det är den offentliga ideologin som påverkar haredi-kvinnan.167 Med 

andra ord blir Dottern en kategori inom ett fundamentalistiskt samhälle där avvikelser från 

religionen inte är acceptabelt. Korrelationen mellan Kvinnan som separeras från mannen och 

Dottern belyser materialen med dess avståndstagande till religionen samtidigt som materialen 

påvisar deras avståndstaganden som oacceptabelt. 

                                                             
160 Israel talar, 09:00. 
161 Femte Mosebok 23:15. 
162 Hammar, 1998, s. 18. 
163 Hammar, 1998, s. 16.  
164 Plaskows, 1990, s. 3. 
165 Extrema äktenskap, 04:00. 
166 Caplan, 2003, s. 97. 
167 Caplan, 2003, s. 98. 
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En avvikande kategorisering av haredi-kvinnan inom mediamaterialen, i jämförelse med 

Halacha, är Den medialiserande haredi-kvinnan. Denna kategorisering visar på hur det 

israeliska samhället porträtterar kvinnans deltagande samt avståndstagande inom media. I 

enlighet med Yoel Cohens forskning är det förbjudet att kvinnan deltar på bild i media168 

samtidigt som Extrema äktenskap uttalar att teknologin är Guds utveckling.169 Det vill säga att 

media är ett fenomen som judarna ska ta del av eftersom Gud har skapat det. Därefter 

konkretiserar Shtisel kvinnans avstånd från media eftersom moderniteten kan förstöra den 

traditionella läran.170 Med andra ord tydliggörs det att den israeliska haredi-kvinnan belyser 

media på skilda sätt utifrån de sociala förväntningarna hon tillskrivs. Därmed framgår det inte 

i Halacha hur den medialiserande kvinnan ska vara. Det beror istället på, enligt de analyserade 

materialen, de sociala konstruktionerna som finns inom samhället. 

Således fokuserar Shtisel, Extrema äktenskap och Israel talar på kvinnans ställning inom 

religionen genom att gestalta henne på bild. Därmed motsäger detta kvinnans avståndstagande 

till media och moderniteten eftersom de själva medverkar i de visuella materialen. Detta 

resulterar i att Cohens studie om att haredi-kvinnan inte får porträtteras i israelisk media171 

handlar om deras lokala massmedier. Därmed visar denna analys att haredi-kvinnan kan 

framkomma i media, men bara i det som inte publiceras inom haredi-samhällen. Således 

klargörs Nick Couldry och Anders Hepps resonemang om att media har ändrat människornas 

resonemang om den sociala världen.172 Likaså uppdagas en framtida forskningsfråga om 

varför det är acceptabelt för haredi-kvinnan att synas på bild så länge det inte publiceras inom 

haredisk media. Mer forskning om detta ämne är emellertid nödvändig för att förstå 

sambandet mellan samtida media och kvinnorna inom haredi i Israel.  

Genom att ha studerat tre olika mediamaterial har det givit olika perspektiv på kvinnans roller 

inom haredi. De skilda inblickarna materialen har givit kan kopplas samman med Couldry och 

Hepps teori om att media har ändrat den sociala konstruktivismen.173 De mediamaterial som 

analyserats har bringat olika budskap på grund av att media vinklar dess kommunicerade 

budskap på olika sätt. Detta uppdagas i kategorin Mannens syn på hustrun när Israel talar 

framställer mannens syn på hustrun inom ett positivt perspektiv när hon blir sedd med respekt, 

medan Shtisel beskriver mannens syn på hustrun som en avvikelse från de religiösa 

företeelserna. Detta tydliggör Couldry och Hepps teori om att media skapar nya infallsvinklar 

av hur människorna tar an ny information och betraktar sin omvärld.174 Således formades 

olika budskap om religionens infallsvinklar utifrån medias framställning om kvinnan i de 

sociala konstruktionerna. 

Efter att ha analyserat hur Shtisel, Extrema äktenskap och Israel talar ramar in haredi-

kvinnan, beskrivs hon som en plikttrogen jude i enlighet med Halacha och haredi-samhällena. 

Den historiska förankringen framgår tydligt i de samtida mediamaterialen och beskriver 

kvinnans roller utifrån de plikter hon anses följa. Däremot tillskrivs kvinnan en rad olika 

kategorier som inte kopplas samman med Halacha och de plikter hon förväntas göra. De 

samtida mediamaterialen uppdagar en mer nutida och självständig syn på haredi-kvinnan i 

Israel. Detta motsäger deras förpliktelser eftersom de ska följa traditionerna och Guds ord i 

Torah.175 Följaktligen tolkades materialens synsätt på haredi-kvinnan samt Israels inverkan på 

                                                             
168 Cohen, 2012, s. 18. 
169 Extrema äktenskap, 13:40. 
170 Shtisel, säsong 1, avsnitt 12, 47:24. 
171 Cohen, 2012, s. 18. 
172 Couldry och Hepp, 2017, s. 27. 
173 Couldry och Hepp, 2017, s. 34. 
174 Couldry och Hepp, 2017, s. 34. 
175 Andersson och Peste, 2008, s. 22. 
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kvinnans medborgliga rättigheter som mer anpassbart. Genom att analysera samtida 

skildringar utifrån en historisk kontext anbringar det olika perspektiv på hur kvinnan borde 

uppträda. Således presenterar materialen två skilda bilder av den israeliska haredi-kvinnan. 

Hennes roll förankras inom de historiska och religiösa lagarna samtidigt som hon porträtteras 

inom en mer modern kontext som strävar efter jämställdhet mellan könsrollerna.   

Denna studie har analyserat tre samtida mediamaterial. Detta innebär att det inte har givit en 

helhetsbild hur samtida media kategoriserar den israeliska haredi-kvinnan. Det krävs mer 

arbete för att etablera och fastställa den israeliska haredi-kvinnan i en samtida konstruktion. 

Vidare forskning är att studera ett bredare spektrum av media för att få olika infallsvinklar i 

dess inramning av kvinnan inom haredi i Israel samt att det skapar en mer gedigen helhetsbild 

av de roller hon tillskrivs. Cohen gör en analys med hjälp av olika mediamaterial för att få 

fram religionens framställning i Israel.  176 Vidare kan en liknande undersökning som Cohens 

utföras, dock med huvudfokus på kvinnan inom haredi.   

Den tidigare forskningen belyser liknande områden i samklang med denna studie. Däremot 

belyser den inte samma forskningsfråga i korrelation till Halacha. Detta medför därmed en ny 

och originell inblick inom de harediska samhällena i Israel och kvinnans kategorisering. 

Således bidrar denna forskning till en originalitet och grunden till en fortsatt forskning om 

haredi-kvinnan inom samtida media i association till historien och Lagen. 

  

                                                             
176 Cohen, 2012. 



30 
 

Avsnitt 6 Slutsats  
 

Syftet med denna studie var att undersöka tre visuella mediamaterial: Shtisel, Israel talar och 

Extrema äktenskap, och analysera vilka roller haredi-kvinnan tillskrevs. Därmed baserades 

analysen på huvudfrågeställningen:  

1. Vilka är de övergripande rollerna som den israeliska haredi-kvinnan tillskrivs inom 

judendomen av samtida mediamaterial? 

Samt två frågeställningar som preciserar huvudfrågeställningen: 

2. Hur sammankopplar källmaterialen den religiösa lagen, Halacha, och haredi-kvinnan? 

3. Hur framställer källmaterialen kopplingen mellan haredi-kvinnan och media? 

 

Med hjälp av socialkonstruktivistisk teori och dess tillskrivning av könsroller samt framing 

som innehållsanalys, har jag kommit fram till följande: 

Den första rollen som den israeliska haredi-kvinnan tillskrivs i materialen är Hustrun. Denna 

kategori består av tre underkategorier som exemplifierar en komplexitet hur hustrun framställs 

i materialen. Dessa underkategorier är: Den perfekta och trogna hustrun, Den stöttande 

hustrun och Mannens syn på hustrun. Den andra kategorin som haredi-kvinnan tillskrivs är 

Modern med underkategorierna: Den starka modern och Skaparen av en stor familj. Den 

tredje kategorin är Kvinnan i en religiös dräkt med underkategorierna: Kvinnan i peruk och 

Den klädda haredi-kvinnan. Därefter tydliggörs haredi-kvinnans relation till media inom 

kategorin Den medialiserande haredi-kvinnan med underkategorierna: Kvinnans avvikelse 

från media och Kvinnans deltagande i Media. Således tillskrivs den israeliska haredi-kvinnan 

rollen som Dottern, Kvinnan som avsäger sig religionen och Kvinnan som separeras från 

mannen. 

Dessa kategoriseringar tillför värdefull kunskap om förståelsen av kvinnans roller inom de 

strikta samhällena i Israel samt korrelationen till Halacha. Efter att ha analyserat Shtisel, 

Israel talar och Extrema äktenskap syns skildringar av haredi-kvinnan som ska vara 

plikttrogen till Halacha samt en underordnad till mannen. Endast en av kategorierna skiljer sig 

från mannens dominans eftersom haredi-kvinnan själv valde att ta avstånd från religionen. 

Däremot förblir Kvinnan som avsäger sig religionen en kategori underordnad mannen 

eftersom han har förbjudit henne att träffa sina barn. Således åskådliggör materialen en 

självständig haredi-kvinna inom olika sammanhang men dessvärre inte åtskild från Halacha 

eller mannen. Det framgår att haredi-kvinnorna inom dessa samhällen trivs med de lagar och 

regler som finns. De anser att de har blivit tilldelade en roll av Gud och att deras judiska 

identitet är att värna om sin man och sin familj. Därmed placeras de i en patriarkal struktur 

där de anses medföra en viktig roll för religionen, familjen och samhället. 

För att besvara den andra frågeställningen sammankopplar källmaterialen Halacha och haredi-

kvinnan inom alla kategorier förutom Den medialiserande kvinnan. Till följd av att Halacha 

inte belyser kvinnans position i media, utan det är en social förpliktelse i Israel, kan enbart 

den harediska kommitteen, Eda Haredit, skapa regler om kvinnans avståndstagande från 

media. Därav tydliggörs dottern, hustrun och moderns roll inom Halacha i jämförelse med de 

samtida mediamaterialen. Till följd av att kvinnan tillskrivs en underordnad inom Halacha 

synliggörs det i studiens analys. Kvinnan ska enligt materialen vara fruktbar för sin man och 

vara skaparen av en stor familj. Följaktligen att hon ska vara en trogen hustru till sin man där 

hon uppmanas att vara plikttrogen oavsett vad som händer. Mediamaterialen exemplifierar en 
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självständig kvinna under ett flertal sekvenser men belyser sedermera att hon ska upprätthålla 

de plikter hon tillskrivits i Halacha. Härigenom synliggör materialen en modern syn på 

kvinnan samtidigt som de klargör hennes position inom religionen i samstämmighet med 

Lagen. 

Den tredje frågeställningen yppas i kategoriseringen Den medialiserande kvinnan. Denna 

kategori tydliggör haredi-kvinnans avståndstagande från media i de israeliska samhällena 

genom att avstå internationell TV och internet. Kvinnan betraktas som sexuell i offentliga 

sammanhang och skapar således orena tankar hos männen. Därför måste kvinnan vara 

avhållsam både till och inom haredisk media för att inte medföra en kränkande livsstil. 

Sedermera framställer källmaterialen en tydlig koppling mellan haredi-kvinnan och media. 

Det framgår i ett av materialen att haredi-kvinnan ska godta teknologi eftersom Gud har 

skapat det. På grund av att materialen är riktade mot en sekulär publik kan kvinnan delta i 

media eftersom det inte sänds inom de harediska samhällena. Här framstår kvinnans 

deltagande i media som en självklarhet vid tolkningen av de undersökta materialens budskap.  

En avslutande slutsats för denna studie är att traditionerna har förts vidare i det moderna 

mediamaterialen och bildat nya tolkningsformer. Till följd av att det är moderna material 

resulterar det i en särskild form som belyser en nutida version av historiska aspekter. Det vill 

säga, att en ny utläggning sker av fortsättning på traditionerna. 
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