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Abstract 

This essay examines gender norms and how gender is understood in Deborah Feldman’s 
novel Unorthodox released 2012. Any connections made by the author between gender and 
religion are explored and Feldman’s exiting process from the Hasidic community is ana-
lyzed. This is done using a close reading and a qualitative content analysis of the novel. 
West and Zimmerman’s theory Doing gender has been used to provide an understanding 
of gender and to analyze the results of the content analysis. The results show that the pre-
dominant gender norms for men portrayed in this novel were that men have a superior 
position and are expected to exercise their power over women. They are also expected to 
be intellectual scholars of Jewish scripture and law. The predominant gender norms for 
women were that they should be modest, quiet, unassuming and are expected to obey and 
serve their men. Feldman’s exiting process happens in stages, where she questioned her 
Hasidic community more over time, and broke more rules as time went on. Her faith in god 
was effected in this process.  It becomes clear that the norms and rules she is expected to 
follow are products of people’s interpretations of religion and not a result of the religion 
itself. 
 
Nyckelord: Doing gender, Chassidism, Religion, Litteraturanalys, Unorthodox 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
Under sommaren 2018 flyttade jag till New York. Jag ville lära mig om andra kul-
turer och det bästa sätter jag kunde komma på var att flytta utomlands och bo med 
en främmande familj i ett främmande land. Jag hade aldrig besökt New York innan, 
eller USA för den delen, men jag flyttade ändå. Jag älskade mångfalden och det 
sociala klimatet New York hade att erbjuda. Jag kunde hamna i intressanta engage-
rande samtal om religion, sexism och rasism med människor jag aldrig träffat, och 
jag förstod utifrån dessa samtal att denna plats erbjöd en enormt mycket mer nyan-
serad kultur och social verklighet än något jag tidigare sett.  
 
Jag och mina vänner brukade göra små utflykter till Brooklyn för att strosa bland 
de gamla industribyggnaderna med utsikt över Manhattan. Men utöver de mysiga 
små gatorna med trendiga second-hand butiker, barer och tatueringsstudios fanns 
även en kultur som ingen av oss sett förut. I Brooklyn finns områden där chassidiska 
grupper lever. Dessa grupper lever kompromisslöst enligt judisk lag och lever av-
skilt från det omgivande sekulära samhället. Detta levnadssätt var något som väckte 
mitt intresse mer och mer för varje utflykt. 2012 publicerade Deborah Feldman sina 
memoarer med titeln Unorthodox där hon berättar om sina upplevelser av att växa 
upp i, leva i och till sist lämna ett liv i en av dessa chassidiska grupper. I och med 
mitt nyfunna intresse för denna livsstil köpte jag boken, och jag upptäckte att genus 
och könsnormer var ytterst centralt i Feldmans berättelse.  
 
När det blev dags att skriva c-uppsats i religionsvetenskap tog det inte lång tid innan 
jag dammade av boken och började läsa igen. Åter igen dök samma frågor upp som 
när jag läste den tre år tidigare; hur kommer det sig att könsnormerna i gruppen ser 
ut som de gör? Var kommer reglerna och normerna ifrån egentligen? Vad krävs för 
att lämna denna komplexa och unika miljö? Min nyfikenhet kring ämnet var lika 
stark som förr, och nu hade jag chansen att utveckla förståelsen om en kvinnas upp-
levelser av att leva i och lämna en fundamentalistisk religiös grupp, i detta fall De-
borah Feldmans upplevelser av att leva i och lämna Satmar-chassidismen. 

1.1. Syfte och mål 
Syftet med denna uppsats är att genom närläsning och en kvalitativ innehållsanalys 
av Deborah Feldmans roman Unorthodox skriven 2012 undersöka hur könsnormer 
porträtteras i romanen med hjälp av en sociologisk förståelse av genus. Uppsatsen 
syftar också att undersöka eventuella kopplingar som görs mellan de föreställningar 
om manligt och kvinnligt som framställs och den chassidiska tron som beskrivs i 
romanen. Även Feldmans motstånd kommer analyseras. Målet med uppsatsen är att 
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öka förståelsen om genus i Satmar-chassidismen och vilket utrymme som finns för 
motstånd, utifrån Feldmans roman. 

1.2. Frågeställningar 
Den första frågan är denna uppsats huvudfokus, medan fråga två och tre är frågor 
som är nödvändiga för att den första frågan ska kunna besvaras. 

 
1. I boken gör Feldman motstånd. Vad gör hon motstånd mot, och hur? 
2. Vilka dominerande föreställningar om kvinnligt och manligt framställs i 

boken?  
3. Gör författaren kopplingar mellan de könsnormer som framställs och reli-

giös trosuppfattning? I så fall, vilka? 

1.3. Avgränsning 
Denna uppsats behandlar romanen Unorthodox skriven av Deborah Feldman, som 
är en återgivning av de upplevelser författaren haft av att som kvinna växa upp i, 
leva i och lämna ett chassidiskt liv i Brooklyn. Det finns även en Netflix-serie ba-
serad på denna roman, men denna skiljer sig mycket från romanen. Boken behand-
lar huvudsakligen Feldmans motstånd mot den chassidiska miljö hon lever i, vilket 
i slutändan resulterar i att hon lämnar sitt chassidiska liv. Netflix-serien visar Feld-
mans liv efter det att hon flyttat till Berlin, och kommer inte behandlas i denna 
studie. 
 
Jag undersöker hur Feldmans bok framställer könsnormer, eventuella kopplingar 
som Feldman gör mellan dessa och religion samt Feldmans process av att göra mot-
stånd och lämna den Satmar-chassidiska grupp hon beskriver. Utgångspunkten för 
denna uppsats är alltså en skönlitterär text med biografisk karaktär som beskriver 
Feldmans upplevelser i en Satmar-chassidisk grupp i Williamsburg. Det är hennes 
beskrivningar av könsnormer, religion och motstånd mot gruppen som är intres-
santa i denna uppsats.  

1.4. Bakgrund 

1.4.1. Chassidism 
Chassidismen är en gren inom judendomen som startade med en man vid namn 
Israel Ben Eliezer, som senare kom att kallas Baal Shem Tov (Groth, 2002 s. 219). 
Den personliga upplevelsen av gud var något han betonade och han motsatte sig 
den mer teoretiska varianten av kabbalan1 samt rabbinernas diskussionsmetoder un-
der tiden (ca 1700-1760) (Groth, 2002 s. 219). Baal Shem Tovs lärjungar utveck-
lade hans lära och med tiden utvecklades olika inriktningar med karismatiska le-
dare, så kallade tzaddiker (Groth, 2002 s. 219). En tzaddik kallas även rebbe av sina 
anhängare (Groth, 2002 s. 220). Namnet chassidism härstammar från hebreiskans 

 
1 Kabbala: Mystik gren inom judendomen (Groth, 2002 s. 315) 
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hasid som kan översättas till from man (Grossman, 2011, Hasidism2). Detta är något 
som återspeglar chassidernas levnadssätt, då dessa grupper lever kompromisslöst 
efter den praktik som halakha3 föreskriver (Grossman, 2011, Haredim). För att be-
vara sina värderingar och traditioner lever de kulturellt åtskilt från samhället om-
kring dem. Detta görs bland annat genom att klä sig på ett speciellt sätt som gör att 
de sticker ut från övriga människor. Män har skägg, tinninglockar, kaftaner och 
hattar medan kvinnor bär täckande, anständiga kläder. Gifta kvinnor bär huvudbo-
nader som täcker håret, så som sjalar eller peruker. Ibland rakar gifta kvinnor till 
och med sitt hår. Chassider lever även i avskilda samhällen, talar jiddisch, ingår 
ofta i av föräldrarna arrangerade äktenskap som till stor del sker inom den grupp 
och klass de tillhör och deras barn går ofta i judiska skolor (Grossman, 2011, Hare-
dim). De personer som tillhör chassidismen kallas chassider, som också kan stavas 
hasider, men de kan även kallas haredim eller ultraortodoxa.  

1.4.2. Satmar-chassidism 
Den chassidiska gren som Feldman tillhör kallas Satmar-chassidism. Denna grupp 
är en ungersk grupp som startades av den ungerska rabbinen Moshe Teitelbaum 
(1759 – 1841). Det var dock Yo’el Teitelbaum som förde gruppen till USA när han 
flydde från Europa 1944. Han bosatte sig i Williamsburg i Brooklyn 1947, och för-
blev gruppens karismatiska rebbe fram till sin död. Han var den som formade grup-
pens anti-sionistiska hållning. Gruppen förkastar både sionismen och staten Israel 
då de tror att dessa bestrider halakha och att de är grunden till allt lidande som 
judiska människor fått utstå under 1900-talet, inklusive förintelsen. De tror också 
att dessa är ansvariga för att Messias ankomst fördröjts (Grossman, 2011, Satmar).  
 
I förordet A note from the author ger Feldman (2012) en bakgrundsförklaring till 
den chassidiska grupp hon är uppväxt i, det vill säga Satmar. Hon förklarar att nam-
net på gruppen härstammar från ungerskans Satu Mare, som betyder sankta Maria, 
vilket är en stad som ligger på gränsen mellan Ungern och Rumänien. Hon förklarar 
att detta blev namnet på denna chassidiska grupp efter att en rabbin räddades från 
staden under andra världskriget av en judisk advokat och journalist vid namn Ru-
dolf Kasztner. Rabbinen kom sedan att flytta till USA där han samlade ett stort antal 
överlevare och startade den chassidiska gruppen som han döpte efter sin hemstad 
Satu Mare, eller Satmar på jiddisch. Feldman förklarar vidare att dessa chassidiska 
grupper återgick till att bevara det kulturella arv som tidigare hade börjat blekna, 
vilket innebär att de bland annat klär sig i traditionella kläder och talar endast jid-
disch. Hon skriver även att det mest centrala är deras fokus på fortplantning för att 
ersätta förintelsens många offer och att detta ses som den slutgiltiga hämnden mot 
Hitler (Feldman, 20124).  

1.5. Forskningsgenomgång 
För att göra forskningsgenomgången har jag använt mig av följande sökmotorer 
och databaser: Google scholar, Diva portal, Uppsala universitetsbiblioteks sök-
tjänst, Jstor, Atla och SwePub. De sökord som använts för att finna forskning som 

 
2 Inga sidnummer finns tillgängliga i källorna av Grossman. 
3 Halakha: Den judiska religiösa lagen (Groth, 2002 s. 314) 
4 Inget sidnummer finns på denna sida. 
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är relevant är hasid*, chassid*, gender, wom*n, genus, feminist, jew*, religion, 
unorthodox, Feldman och orthodox i olika kombinationer i alla de sökmotorer och 
databaser som nämnts. Genom denna sökning fann jag få vetenskapliga studier som 
studerade chassidism och genus, och än mindre Satmar-chassidism och genus. Inom 
detta ämne finns främst artiklar, böcker och kapitel i böcker. I och med att många 
grenar inom judendomen skiljer sig väldigt mycket från chassidismen i fråga om 
könsnormer och genus tas inte forskning om exempelvis liberal eller konservativ 
judendom upp i detta avsnitt.  
 
Lynn Davidman (2014) har skrivit en bok med titeln Becoming Un-Orthodox: Sto-
ries of Ex-Hasidic Jews där hon redogör för ett narrativ som hon konstruerat baserat 
på hennes analyser av de intervjuer hon gjort med 40 före detta ultraortodoxa ju-
diska människor i USA (Davidman, 2014 s. 7). I boken redogör hon för personers 
upplevelser i olika faser av processen att lämna en chassidisk miljö, och hur detta 
påverkar människors identitetsformande. Davidman tar upp genus och könsnormer 
som något ytterst centralt för den chassidiska miljön och som en viktig faktor i pro-
cessen av att lämna densamma. Denna bok är intressant då Feldmans berättelse 
stämmer väl överens med det narrativ som beskrivs av Davidman där individer ge-
nomgår olika faser i sitt motstånd mot den chassidiska grupp de växt upp i. David-
mans studie kommer användas för att analysera resultatet av denna uppsats.  
 
Lynn Davidman och Arthur Greil (2007) har använt sig av en fallstudie för att un-
dersöka narrativ hos människor som lämnat ett ultraortodox judiskt liv. Studien är 
en del av ett större projekt där målet är att visa hur egenskaper hos de institutioner 
som människor lämnar spelar roll för individernas identitetsförändring och formar 
de narrativ som människor skapar om sina liv (Davidman & Greil, 2007 s. 201). I 
denna studie analyserar Davidman och Greil 22 människors berättelser om att 
lämna ultraortodox judiska institutioner (Davidman & Greil, 2007 s. 205). Genus 
är något som tas upp i studien som centralt för den chassidiska kulturen, samt något 
som nämns av medverkande i samband med processen av att lämna. Flera av de 
berättelser som tas upp i studien visar att det är väldigt svårt för ultraortodoxa in-
stitutioner att undanhålla yttre influenser från sina medlemmar (Davidman & Greil, 
2007 s. 212). Studien visar även att i processen av att lämna chassidismen medföljer 
att man slutar identifiera sig med de normer som finns på plats (Davidman & Greil, 
2007 s. 212). Davidman och Greil fann också att narrativ skiljer sig mellan de som 
lämnat ultraortodox judiska grupper och de som konverterat in i liknande grupper 
då de som konverterat in i dem erbjuds stöd av gruppen de konverterar in i. De som 
lämnat dessa grupper berättar att de känt sig vilsna eller förlorade efter att de läm-
nat, till skillnad från de som konverterat (Davidman & Greil, 2007 s. 212). Ett åter-
kommande tema i de tidigare chassidiska personernas berättelser är något som Da-
vidman och Greil kallar ”scriptlessness”. Detta kan ungefärligt översättas till ma-
nuslöshet. Eftersom den ultraortodox judiska miljön erbjuder tydliga ramar för allt 
i en persons vardag innebär detta att de som lämnar känner sig vilse efter att de 
lämnat då världen utanför inte erbjuder några ”manus” för hur de ska hantera en 
sådan radikal förändring (Davidman & Greil, 2007 s. 213). Denna vilsenhet åter-
finns även i Feldmans berättelse, vilket kommer diskuteras senare i uppsatsen. 
 
Lynn Davidman och Arthur Greil (1993) har gjort en studie om människor som 
konverterat till modern ortodox judendom. Denna studie jämför mäns och kvinnors 
upplevelser av att konvertera till modern ortodox judendom, och fokuserar särskilt 
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på hur dessa upplevelser skiljer sig mellan män och kvinnor (Davidman & Greil, 
1993 s. 85). Studien baseras på observationer samt intervjuer av 25 kvinnor och 26 
män som nyligen konverterat till modern ortodox judendom. Alla medverkande till-
hörde samma synagoga i New York (Davidman & Greil, 1993 s. 86). Studien visar 
att det finns tre huvudsakliga vägar till den ortodoxa judendomen: att finna den av 
misstag, att söka på ett relativt avslappnat sätt, och engagerat sökande (Davidman 
& Greil, 1993 ss. 89-90). Män var mer troliga att ha funnit den ortodoxa judendo-
men genom engagerat sökande medan kvinnor var mer troliga att ha funnit samfun-
det genom de relationer de har (Davidman & Greil, 1993 s. 90). När respondenterna 
berättat om vad som var lockande med modern ortodox var familjebilden något som 
var väldigt framträdande bland kvinnorna. Kvinnorna tenderade att prata länge om 
familjen, medan män tenderade att prata längre om hur de försöker applicera den 
etik de lärt sig genom den moderna ortodoxa judendomen på sin arbetssituation 
(Davidman & Greil, 1993 s. 96). Trots att denna studie handlar om modern ortodox 
judendom, vilken skiljer sig relativt mycket från chassidismen, är det intressant att 
se varför kvinnor söker sig till ortodoxi, i kontrast till Feldman, vars berättelse hand-
lar om att lämna ortodoxin. 

Bethany Gulls (2021) har gjort en studie som undersöker identitetsutvecklingar hos 
kvinnor som lämnat Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (mormonkyrkan). 
Detta görs genom att analysera kvinnors upplevelser av att lämna detta samfund. 
20 kvinnor som lämnat samfundet i fråga intervjuades (Gulls, 2021 s. 98). Gulls 
upptäckte att deras upplevelser av att lämna gruppen kunde organiseras i fem olika 
stadier. Hon organiserade alltså kvinnornas upplevelser i fem stadier av identitets-
utveckling under religiöst utträdande (Gulls, 2021 s. 98). Gulls beskriver att relig-
ioner som denna fungerar som slutna samhällen där den religiösa identiteten har 
stor påverkan på den personliga identitetsutvecklingen, vilket innebär att de som 
lämnar måste skapa sig nya självbilder (Gulls, 2021 s. 177). Hon skriver även att 
religioner som dessa ofta innefattar strikta roller baserade på genus, vilket innebär 
att medlemmars identiteter och självbilder blir starkt baserade på genus. Detta in-
nebär att de som lämnar måste skapa sig en ny förståelse av genus och könsidentitet 
(Gulls, 2021 s. 117). Denna artikel är intressant då det chassidiska samfund som 
beskrivs av Feldman likt Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har liknande 
strikta könsnormer, trots att de är helt olika samfund. Detta kommer diskuteras se-
nare i uppsatsen. 

Lena Roos (2021) har skrivit en artikel i Religion och Livsfrågor som tar upp Net-
flix-serien Unorthodox och serien Shtisel som handlar om ultraortodoxa judar i Je-
rusalem. Hon skriver om hur dessa serier och boken Unorthodox kan användas av 
lärare. Roos diskuterar hur dessa två serier skildrar det chassidiska livet och tar 
bland annat upp att eftersom Unorthodox handlar om hur huvudkaraktären lämnar 
sitt chassidiska liv betonar serien de negativa och begränsande delarna av relig-
ionen, vilket inte är fallet i Shtisel (Roos, 2021 s. 14). Hon nämner även hur både 
Shtisel och romanen Unorthodox betonar gemenskapen, sammanhållningen och 
tryggheten i den chassidiska miljön mer än serien med samma namn (Roos, 2021 s. 
15). Roos kommer fram till att båda serier samt romanen kan ge inblickar i en för 
de flesta elever främmande livsstil, att de kan inspirera till att lära sig ytterligare om 
judendomens olika strömningar samt att en del scener kan användas för att skapa 
diskussion om allmänmänskliga frågor så som kärlek och familj, men även språk 
(Roos, 2021 s. 15). Eftersom Roos skriver om skillnaderna mellan romanen 
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Unorthodox och serien baserad på densamma och nämner hur romanen skildrar en 
mer nyanserad bild av chassidismen med betoning på bland annat gemenskap och 
trygghet belyser artikeln en komplexitet i Feldmans process av att lämna gruppen, 
som även tas upp i föreliggande uppsats. 

1.6. Unorthodox – en kort beskrivning av boken 
Deborah Feldman publicerade sina memoarer med titeln Unorthodox första gången 
2012 efter att hon lämnat Brooklyn och den ultraortodoxa judiska miljö hon växt 
upp i. Boken är en beskrivning av hennes uppväxt, hennes upplevelse av att leva 
som chassidisk kvinna i Brooklyn och om hennes motstånd mot sin chassidiska 
omgivning, vilket leder till att hon till sist lämnar.  
 
Boken börjar i beskrivningar av minnen från Feldmans barndom. Hon uppfostras 
av sin farmor och farfar efter att hennes mamma lämnat dem, och hennes pappa inte 
var kapabel till att ta hand om henne på grund av sin schizofreni. Detta är ett chas-
sidiskt hushåll, och allt i hennes vardag präglas av religiösa regler och seder. Dessa 
regler och seder är något som Feldman i ung ålder börjar ifrågasätta och göra mot-
stånd mot. Bland annat läser hon böcker i smyg som flickor inte ska läsa. Att läsa 
är för män, speciellt när det kommer till de religiösa skrifterna, medan flickor och 
kvinnor förväntas sköta hushållet (Feldman, 2012 s.26). Som flicka förväntas hon 
bland annat vara tystlåten, anständig och lydig (Feldman, 2012 ss.19-21), och när 
hon fyller tolv ökar kraven ytterligare, eftersom hon då enligt torah blir en kvinna i 
stället för en flicka (Feldman, 2012 s.13).  
 
Ju äldre hon blir desto mer ifrågasätter hon de regler hon förväntas följa, och ju mer 
hon läser om kvinnliga litterära karaktärer som finner frihet och självständighet, 
desto mer växer tankar om att lämna Williamsburg och hennes chassidiska liv. När 
Feldman är 17 år gammal börjar hennes familj anordna ett arrangerat äktenskap för 
henne (Feldman, 2012 s.119). Under tiden tror hon att giftermål kommer bli hennes 
väg till frihet. Så blir dock inte fallet. Med giftermål kommer ytterligare plikter som 
hon som kvinna förväntas följa och hon blir snabbt olycklig. Detta giftermål blir 
dessutom snabbt både sexuellt och emotionellt dysfunktionellt och när Feldman blir 
gravid börjar hennes tankar om att lämna det chassidiska livet att växa. 
 
När hennes son föds börjar hon sakta men säkert bana väg för ett liv utanför reli-
giösa förpliktelser och kontroll. Hon börjar studera vid högskola, och bryter i smyg 
mot fler och fler chassidiska regler och sedvänjor. Till slut tar hon med sig sin son 
och flyr sitt chassidiska liv. 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

2.1.1. Doing Gender 
West och Zimmerman (1987) ger genom sin teori Doing Gender en förståelse av 
genus som ett utförande som sker i dagliga interaktioner. De skiljer också på kön, 
könskategori och genus. I denna uppsats används deras definition av genus. 
 
West och Zimmerman presenterar en klassisk fallstudie för att demonstrera hur ge-
nus är något som skapas genom interaktion och strukturerar interaktion. Fallstudien 
berättar om Agnes som föddes med manligt biologiskt kön och uppfostrades enligt 
manliga könsnormer. Agnes anammade dock en kvinnlig identitet när hon var 17 
år gammal och har sedan genomgått en könskorrigerande behandling (West & Zim-
merman, 1987 s. 131). Agnes avvek alltså från de socialt bestämda biologiska kri-
terierna som krävdes för att kunna ha kvinnligt kön; hon hade penis, vilket anses 
vara i enlighet med manligt kön. Agnes tillhörde dock den kvinnliga könskategorin 
eftersom uppvisade passande egenskaper för den kvinnliga könskategorin. Innan 
hennes könskorrigerande operation kunde dock denna uppnådda status tas ifrån 
henne ifall någon skulle få reda på att hon hade en penis, vilket inte är de organ som 
förknippas med den kvinnliga könskategorin. Således genomgick hon en könskor-
rigering för att försäkra sig om att hennes kvinnliga könskategori inte skulle kunna 
hotas. (West & Zimmerman, 1987 s. 132).  
 
Genus är de handlingar som Agnes gjorde för att framstå som feminin. Agnes för-
sökte vara tveklöst feminin på alla möjliga sätt vid alla tillfällen. Hon försökte alltså 
uppvisa beteenden som skulle ses som normativt kvinnliga av andra (West & Zim-
merman, 1987 s. 134). Agnes lärde sig om de förväntningar som finns på hur en 
kvinna bör vara genom att lyssna på sin partners kritik gentemot andra kvinnor. De 
saker hon lärde sig av honom var bland annat att inte insistera på att få som hon 
vill, att hävda jämställdhet med män eller sola ute vid sin lägenhet där andra män 
kunde se henne (West & Zimmerman, 1987 s. 135). Vardagliga handlingar och in-
teraktioner likt dessa är vad görande av genus innebär. Det är de normer som finns 
på plats runt en person som avgör vilket görande som är ”korrekt” feminint eller 
maskulint, och genom att göra genus på rätt sätt enligt normerna reproduceras och 
legitimeras de normer som finns på plats (West & Zimmerman, 1987 s. 146). Gö-
randet av genus är även vad som skapar förståelser av genus genom social interakt-
ion (West & Zimmerman, 1987 s. 129). 
 
Den sociologiska förståelsen av genus som West och Zimmerman utvecklade inne-
bär att fokus inte ligger på det som är internt hos en individ utan på sociala 
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interaktioner och institutioner. Detta innebär att trots att det är individer som gör 
genus, uppstår genus i social kontext (West & Zimmerman, 1987 s. 126).  
 
Enligt West och Zimmerman är kön det som bestäms av socialt bestämda biologiska 
kriterier. Kön delar därmed upp människor i män respektive kvinnor. Kriterier för 
kön är exempelvis könsorgan en person föds med eller könskromosomer. Könska-
tegori har med kön att göra, men på en social vardaglig nivå. Det är ´´ sociala upp-
visningar förknippade med kön. En persons könskategori behöver således inte 
stämma överens med dess tillskrivna kön, utan en person med manligt kön kan till-
höra en kvinnlig könskategori och vice versa (West & Zimmerman, 1987 s. 127).  
 
Genus är ett görande som har att göra med att klara av ett uppförande med hänsyn 
till normer och föreställningar om vilket typ av uppförande som är passade för den 
könskategori en person tillhör. Detta är beroende av den sociala och kulturella kon-
text man befinner sig i (West & Zimmerman, 1987 s. 127). Den sociala och kultu-
rella kontext en person befinner sig i och de normer som finns på plats i denna 
kontext avgör alltså vilket typ av agerande som är lämpligt inom de olika könska-
tegorierna. Därmed gör individer genus utefter de sociala bestämmelser och normer 
som finns omkring dem. 

2.1.2. Doing, undoing, or redoing gender? 
Catherine Connel (2010) har skrivit en kritisk utveckling av West och Zimmermans 
teori med titeln Doing, undoing or redoing gender. Connel använder sig av inter-
vjuer med 19 transpersoner om deras upplevelser av genusbaserade interaktioner på 
arbetsplatser. Dessa används för att utforska hur de kan bidra till doing, undoing 
and redoing gender, vilket ungefärligt kan översättas till att göra genus, omforma 
genus och upplösa genus (min egen översättning). Hon fann att de 13 responden-
terna som hade kommit ut som transpersoner försökte underminera de förvänt-
ningar som fanns på hur genus bör göras när de gjorde sina ”nya” genus. Flera av 
dem uppgav att de av olika anledningar medvetet höll fast vid egenskaper som inte 
ansågs korrekt utifrån deras valda genus. De gjorde således en slags hybridform av 
genus. Detta resulterade att de ibland kände att de fick stå till svars för sitt hand-
lande, då detta inte ansågs vara ett korrekt görande av genus. När de stod emot det 
sociala trycket genom att göra sina egna former av hybridgenus bröt de ned de eta-
blerade genusförståelserna litet i taget, vilket kan anses som att genus upplöses eller 
omformas (Connel, 2010 ss. 42-43). 

2.1.3. Becoming un-orthodox 
I en kritisk analys av chassidismen skriver Davidman (2014), som själv lämnat en 
chassidisk bakgrund, att chassidiska grupper har regler som skiljer sig mellan män 
och kvinnor. Bland annat förväntas både män och kvinnor klä sig anständigt och 
ödmjukt, men kvinnor har fler regler än män. Män rakar inte sina skägg och förvän-
tas titta bort när de ser något som kan anses lättfärdigt, medan kvinnors regler gäl-
lande anständighet är mer specifika och komplexa (Davidman, 2014 s. 13). Dessa 
regler grundas i rabbinska tolkningar av Psaltaren 45:14, som i svensk översättning 
lyder ”I all sin prakt träder kungadottern in, av guldbrokad är hennes klänning.” 
(Bibel 2000). Många tolkningar inom chassidismen har lett till slutsatsen att Gud 
vill att kvinnor ska vara anständiga i alla aspekter av sina liv. Kvinnor inom 
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chassidiska grupper förväntas också vara tysta, diskreta, ödmjuka och undvika att 
vara uppseendeväckande på alla sätt (Davidman, 2014 s. 13).  
 
Chassidiska grupper separerar också kvinnor och män innan giftermål och gör tyd-
liga distinktioner mellan män och kvinnor, vilka är grundläggande för organise-
ringen av deras vardag (Davidman, 2014 ss. 13-17). Genus ses som något binärt 
och motsvarande av biologiskt kön, det vill säga manligt och kvinnligt (Davidman, 
2014 s. 25). 
 
Det råder enligt Davidman en renhetskultur inom chassidiska grupper och många 
av de 20 kvinnor som Davidman intervjuat uppger att de under sina uppväxter inte 
haft någon kunskap om sina kroppar. Bland annat uppger kvinnorna att de inte fick 
lära sig ett namn för sina könsorgan, och att de trott att något varit fel när de fick 
sin första menstruation. Kvinnor måste hålla sig till renhetslagar som har att göra 
med kvinnans menscykel, och många kvinnor får inte lära sig om sex som något 
njutningsfullt eller roligt (Davidman, 2014 s.13). 
 
Davidman konstruerar ett narrativ baserat på hennes intervjuer med kvinnor som 
lämnat chassidismen, och i detta narrativ delar hon upp processen av att lämna i 
faser. Den första fasen kallar hon tears in the sacred canopy, under vilken de med-
verkande börjar upptäcka brister och motsägelser i sin omgivnings livsstil (David-
man, 2014 s. 29). Den andra fasen kallas first transgressions, vilket är då respon-
denterna avsiktligt bryter mot de religiösa reglerna. Detta sker i anslutning till den 
första fasen och beskrivs av respondenterna som något experimentellt för att se om 
och hur gud skulle straffa dem (Davidman, 2014 s. 65). I den tredje fasen (passing) 
fortsätter respondenterna bryta mot reglerna i halakha. Över tid utvecklas en rutin 
där de växlar mellan att uppföra sig på ett normativt sätt i den chassidiska omgiv-
ningen där de följer reglerna som de förväntas följa, och att strunta i de religiösa 
reglerna när de befinner sig utanför gruppens gränser (Davidman, 2014 s. 103). Den 
fjärde fasen är den då respondenterna lämnar den chassidiska miljön för gott. Denna 
fas kallar Davidman stepping out. Det är en fas som karaktäriseras av rädsla, tvivel 
och skam eftersom chassidiska barn får lära sig att gud kommer straffa dem om de 
inte lyder sina föräldrar eller följer de 613 regler de förväntas följa (Davidman, 
2014 s. 141). Den femte och sista fasen you can’t turn off your past är den tid efter 
att en person lämnat chassidismen, och handlar om att chassidismen förblir en del 
av personen även efter att de lämnat (Davidman, 2014 ss. 181-182).  

2.2. Arbetsmodell 
Doing gender har två syften i denna uppsats. Det första är att definiera genus och 
fungera som en ram för hur genus bör förstås i denna uppsats. Detta är nödvändigt 
då genus är en paraplykategori för många olika sätt att förstå socialt kön. Denna 
teori förklarar genus som ett görande. Det innebär att genus kan analyseras genom 
att fokusera händelser och situationer, vilket är fruktbart för en innehållsanalys av 
skönlitterärt material. De händelser och situationer som identifieras är de som an-
tingen återspeglar eller bryter mot de rådande normerna som framställs. Jag tar i 
denna uppsats upp specifika exempel på situationer där genus görs på olika sätt, 
med utgångspunkt i forskningsfrågorna. Även Feldmans inre monolog där hon re-
flekterar över hur genus görs och/eller bör göras i den rådande sociala kontexten 
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noteras. West och Zimmermans samt Connels teorier används således i samband 
med metoden med ett deduktivt tillvägagångssätt. De situationer, handlingar och 
reflektioner som noteras i innehållsanalysen analyseras sedan med hjälp av de be-
grepp som används av West och Zimmerman samt Connel. Med detta menas att jag 
uttrycker mig i termer av att göra genus, att skapa förståelser av genus och att be-
kräfta, reproducera och legitimera förståelser av genus såväl som att omforma ge-
nus. Genom att undersöka vilka dominerande könsnormer som framställs i Feld-
mans roman kan görandet av genus i specifika handlingar och situationer som be-
skrivs i boken analyseras. Denna teori används således för att identifiera situationer 
och händelser i boken där genus görs, och analysera detta görande.  
 
Becoming un-orthodox används i föreliggande uppsats för att analysera Feldmans 
motstånd med hjälp av de faser Davidman beskriver i sitt narrativ. Det motstånd 
som Feldman ger i romanen har dock identifierats med ett induktivt tillvägagångs-
sätt, där Davidmans narrativ inte haft påverkan. Detta har varit möjligt eftersom 
Feldmans motstånd redan undersökts innan jag upptäckte Davidmans bok. Det mot-
stånd som beskrivs i Feldmans roman Feldmans motstånd kommer därför jämföras 
med de faser som beskrivs i Davidmans bok, och därmed analyseras som en del av 
ett större narrativ. 
 
För att ytterligare förtydliga hur denna analys går till har följande analysfrågor for-
mulerats: 
 

• Hur görs genus, och hur bidrar detta görande till att skapa, bekräfta, repro-
ducera och legitimera förståelser av genus? 

• Hur omformas genus? 
• Hur kan Feldmans motstånd ses som en del av ett större narrativ i förhål-

lande till Davidmans faser? 
 
Analysen struktureras enligt dessa analysfrågor. 
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Forskningsrelation 
När jag flyttade till New York och upptäckte de chassidiska områdena i Brooklyn 
växte mitt intresse för chassidismen och fundamentalistisk religion. Jag har ingen 
religiös livsåskådning själv, och är inte uppväxt i en judisk eller chassidisk miljö, 
utan skulle snarare kunna kallas svensk kulturellt kristen. Detta innebär att jag tar 
mig an detta ämne från ett utifrånperspektiv. Jag har dock viss erfarenhet med New 
York och den amerikanska kultur som omger den chassidiska gruppen i och med 
att jag bott i New York i två år. Detta innebär dock inte att jag har ökad förståelse 
för chassidismen, utan enbart den omgivande kulturella kontexten. Jag identifierar 
mig även som ung, västerländsk cis-kvinna. Detta innebär att jag har personlig er-
farenhet av att bli behandlad både orättvist och fördelaktigt på grund av mitt kön, 
vilket ger viss förståelse för Feldmans berättelse trots att jag inte levt i den miljö 
Feldman beskriver.  

3.2. Material 
Det material jag använder är Deborah Feldmans roman Unorthodox som släpptes 
2012. Jag har läst och bearbetat romanen i sin helhet. Boken är 254 sidor lång och 
skildrar författarens liv i en chassidisk grupp i Brooklyn. 
 
Unorthodox finns både som bok och tv-serie. Det är romanen som analyseras i 
denna uppsats och inte Netflix-serien baserad på den. Detta för att komma så nära 
författarens originalberättelse som möjligt. Serien skiljer sig från romanen i flera 
avseenden, bland annat i fråga om hur dessa skildrar hur det är att lämna chassid-
ismen, vilket romanen ger en mer komplex och nyanserad skildring av. TV-serien 
skildrar författarens flytt till Berlin, vilket är något som inte nämns i romanen. Se-
rien framställer Feldmans chassidiska bakgrund på ett sätt som kan uppfattas nega-
tivt och kontrollerande i jämförelse med en sekulär miljö. Romanen skildrar en 
lång, komplex resa där Feldman slits mellan längtan till frihet och de värderingar 
och den tro hon växt upp med. Den interna kamp som ledde Feldman till beslutet 
att lämna är något som inte alls är tydligt i serien.  
 
Denna bok är kreativ sakprosa, vilket innebär att det som berättas i boken är de 
minnen författaren har. De saker som beskrivs i boken är alltså inte fiktion, vilket 
gör detta material passande för att besvara denna uppsats forskningsfrågor. Feldman 
skriver innan prologen att de saker som beskrivs i boken är sanna, men att vissa 
händelser har komprimerats eller flyttats om för att skydda personers identiteter 
samt för att försäkra sig om att berättelsen förblir sammanhängande (Feldman, 
2012).  
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3.3.Metodologi 

3.3.1 Närläsning och kvalitativ innehållsanalys 
Den metod jag valt för att analysera materialet är en närläsning (close reading) av 
romanen och en innehållsanalys. Närläsning är en metod där text bryts ned och ana-
lyseras ingående för att förstå dess innebörd (Lemov et. al., 2016 s. 61). Syftet med 
närläsningen är att söka efter situationer där genus görs. Med kvalitativ innehållsa-
nalys menar Boréus och Kohl (2018) att ”man systematiskt bryter ner och katego-
riserar delar av textinnehåll för att besvara bestämda forskningsfrågor.” (Boréus & 
Kohl, 2018, s. 50). Detta görs med hjälp av kodning, som enligt en kvalitativ inne-
hållsanalys innebär att man genom ett kodschema kategoriserar delar av materialet 
för att beskriva innebörden av det (Boréus & Kohl, 2018 s. 50).  
 
Shannon Hsieh (2005) beskriver tre sätt att använda sig av en innehållsanalys där 
ett av sätten beskrivs som en induktiv kategoriutveckling. Detta sätt att ta sig an en 
innehållsanalys innebär att forskaren fördjupar sig i materialet för att nya insikter 
ska kunna uppstå. Med denna typ av innehållsanalys låter forskaren materialet tala 
för sig själv och utformar kategorier helt utifrån detta material (Hsieh & Shannon, 
2005 s. 1279). Under arbetet med Unorthodox är det detta som har gjorts. Genom 
att göra en närläsning av romanen och fördjupat mig i den har mönster och insikter 
fått träda fram. Dessa insikter är vad som presenteras under resultat. 
 
Innehållsanalysen av detta material har även präglats av en hermeneutisk tolknings-
process. Ingvild S. Gilhus (2022) skriver om den hermeneutiska tolkningsprocessen 
och menar att den präglas av att växelvis tolka och förstå, och att testa sina tolk-
ningar och förståelser av texten. Det är en fortlöpande process där forskaren stude-
rar materialet för att utveckla sin förståelse av fenomenet som studeras, och sedan 
testar dessa nya förståelser mot texten. (Gilhus, 2022 s. 315-316). 
 
Detta har gjorts med en abduktiv ansats. En abduktiv ansats är ett mellanting mellan 
induktiv och deduktiv. Lindgren (2014) skriver att en abduktion är att växla mellan 
ett induktivt förhållningssätt med utgångspunkt i att utveckla koder utifrån materi-
alet, och ett deduktivt förhållningssätt där koder testas mot materialet (Lindgren, 
2014 s. 67). I denna uppsats har olika tillvägagångssätt använts för att besvara olika 
frågeställningar. För att undersöka könsnormer och föreställningar av manligt och 
kvinnligt har en deduktiv ansats använts med utgångspunkt i West och Zimmer-
mans Doing gender samt Catherine Connells Doing, undoing, or redoing gender?. 
För att undersöka Feldmans motstånd och kopplingar mellan genus och religiös 
trosuppfattning som görs av Feldman har ett induktivt tillvägagångssätt använts, 
vilket innebär att koder och kategorier formas av materialet. I och med detta ut-
vecklas en teori om hur detta motstånd går till utifrån Feldmans beskrivningar. 

3.3.2. Hur jag gått till väga 
Kodningen av materialet har skett manuellt, det vill säga att jag för hand har sorterat 
det material jag analyserar efter teman och kategorier utifrån relevans utifrån upp-
satsens syfte, dess forskningsfrågor samt teorin Doing gender. Boréus och Kohl 
(2018) menar att en manuell kodning måste göras när kodningen kräver komplice-
rad tolkning (Boréus & Kohl, 2018 s. 58), vilket denna studie gör. Till att börja med 
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läste jag boken i sin helhet en gång innan ett syfte och frågeställningar formulerats. 
Denna första läsning var även nödvändig för att ett kodschema skulle kunna skapas. 
Kodschemat ska ange vad som ska noteras i texten (Boréus & Kohl, 2018 s. 58). 
Vid en första läsning uppmärksammade jag de könsnormer som framträder i texten, 
de religiösa motiveringar som ligger bakom dessa, samt huvudkaraktärens kom-
plexa motstånd. I och med detta bestämde jag mig för att undersöka hur boken 
skildrar dominerande föreställningar av hur män respektive kvinnor bör vara, vilka 
kopplingar författaren gör mellan dessa och religion samt hur huvudkaraktären gör 
motstånd under bokens gång.  
 
När frågeställningarna formulerats gjordes ytterligare en läsning där jag noterade 
könsnormer och situationer där genus görs. Eftersom Doing gender användes för 
kodningen i denna frågeställning sökte jag efter upprepade handlingar som utfördes 
av män respektive kvinnor som skilde sig mellan män och kvinnor. Om en handling 
bemöttes av ett positivt eller neutralt bemötande innebar det att handlingen ansågs 
vara ett korrekt görande av genus i den miljön, och om den bemöttes av ett negativt 
bemötande innebar det ett inkorrekt görande av genus. Även interaktiva situationer 
där en person beskriver hur en kvinna eller en man bör agera i den chassidiska mil-
jön mer explicit noterades, såväl som Feldmans inre monolog där hon beskriver vad 
som anses vara ett korrekt uppförande för män respektive kvinnor i denna sociala 
miljö. Dessa beskrivna handlingar, interaktiva situationer och inre monologer sor-
terades därefter in i följande kategorier: korrekt görande av kvinnligt genus, inkor-
rekt görande av kvinnligt genus, korrekt görande av manligt genus samt inkorrekt 
görande av manligt genus. Detta ger en bild av hur manlighet respektive kvinnlighet 
bör göras samt hur det omformas genom inkorrekt görande. Följande tabell visar 
hur materialet har sorterats för att undersöka genus i romanen: 

 

 
 
Kopplingar mellan genus och religion som gjordes av författaren noterades. Det vill 
säga beskrivningar av religiösa motiveringar för de könsbaserade normer och regler 
som beskrivs, samt Feldmans inre monolog där hon reflekterar över religion i sam-
band med könsnormer och könsbaserade regler. Huvudkaraktärens motstånd under-
söktes med ett induktivt tillvägagångssätt, där Feldmans medvetna handlingar som 

Korrekt görande 
av kvinnligt ge-
nus 

Inkorrekt gö-
rande av kvinn-
ligt genus 

Korrekt görande 
av manligt genus 

Inkorrekt gö-
rande av manligt 
genus 

Handlingar som 
upprepas av kvin-
nor som får posi-
tivt eller neutralt 
bemötande 

Handlingar som 
upprepas av kvin-
nor som får nega-
tivt bemötande 

Handlingar som 
upprepas av män 
som får positivt 
eller neutralt be-
mötande 

Handlingar som 
upprepas av män 
som får negativt 
bemötande 

Interaktioner som 
explicit beskriver 
hur en kvinna bör 
agera 

Interaktioner som 
explicit beskriver 
hur en kvinna inte 
bör agera 

Interaktioner som 
explicit beskriver 
hur en man bör 
agera 

Interaktioner som 
explicit beskriver 
hur en man inte 
bör agera 

Inre monolog som 
uttrycker hur en 
kvinna bör agera 

Inre monolog som 
uttrycker hur en 
kvinna inte bör 
agera 

Inre monolog som 
uttrycker hur en 
man bör agera 

Inre monolog som 
uttrycker hur en 
man inte bör 
agera 
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trotsar regler och normer noterades, såväl som inre monolog som ifrågasätter 
och/eller kritiserar den chassidiska miljö hon befinner sig i. Dessa delar markerades 
i boken med färgkodning. Delar av texten som berättade något om hur män bör 
agera markerades med blått, medan de delar som berättade något om hur kvinnor 
bör agera markerades med rosa. Kopplingar mellan genus och religion markerades 
med grönt och allt som har att göra med huvudkaraktärens motståndsprocess mar-
kerades med lila. Även detta har gjorts manuellt genom att skriva upp de mest fram-
trädande könsnormer jag identifierat, de kopplingar som görs till religion och de 
steg i huvudkaraktärens process av att lämna på lappar för att enkelt kunna få syn 
på mönster och situationer i romanen där genus görs. 

3.4. Validitet 
Malterud (1998) talar om vikten av kommunikativ validitet. Detta har att göra med 
hur väl forskaren kan förmedla processen och dess resultat för läsaren. För att läsa-
ren ska kunna förstå tolkningar och slutsatser som forskaren presenteras måste 
vägen dit ha beskrivits först (Malterud, 1998 s. 222-223). Därför har jag i detta 
avsnitt förklarat hur jag gått till väga för att besvara valda forskningsfrågor steg för 
steg på ett så tydligt, konkret och transparent sätt som möjligt. Val av metod har 
motiverats, kodning och bearbetning av materialet har beskrivits i detalj för att lä-
saren ska kunna följa hela processen och dessutom själv kunna bepröva resultatet, 
tolkningarna och slutsatserna. Citat har använts genomgående i resultat för att tolk-
ningen av materialet bättre ska kunna bedömas av läsaren. 
 
Malterud (1998) menar att inom kvalitativ forskning kan det finnas flera versioner 
av en sanning eller verklighet som är giltiga. Därför avser inte validering inom 
denna typ av forskning att göra anspråk på huruvida det resultat som presenterats 
är sanna. Validering handlar i stället om att visa på hur jag som forskare har över-
vägt hur giltiga resultaten är samt att kunna visa hur resultaten är underbyggda 
(Malterud, 1998 s. 225).  
 
Dessutom har jag använt mig av en etablerad genusteori för att avgöra hur genus 
skall definieras i denna uppsats, samt vad jag ska söka efter i materialet. De tolk-
ningar jag gjort i fråga om genus har därmed gjorts med stöd av en teoretisk grund. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

I detta avsnitt redogörs för resultaten som funnits med utgångpunkt i frågeställning-
arna. I resultatet redogör jag för de dominerande föreställningar av manligt och 
kvinnligt som framställs i boken samt Feldmans motstånd. De kopplingar som Feld-
man gör mellan könsnormerna som beskrivs och religiös trosuppfattning tas upp 
under slutsatser.  

4.1. Resultat 

4.1.1. Hur manlighet görs 

Mäns överordnade ställning 
Bilden av hur en god man bör agera framställs i huvudsak i denna roman genom 
Feldmans farfar Zeidy och Feldmans man Eli. Något som tidigt framkommer i 
boken är att mannen i hushållet förväntas bestämma. Detta exemplifieras bland an-
nat Genom följande citat: 

If Zeidy isn’t home, Bubby sings. She hums wordless tunes in her thin, feathery voice 
as she skillfully whisks a fluffy tower of meringue in a shiny steel bowl. This one is a 
Viennese waltz, she tells me, or a Hungarian rhapsody. Tunes from her childhood, she 
says, her memories of Budapest. When Zeidy comes home, she stops the humming. I 
know women are not allowed do sing, but in front of family it is permitted. Still, Zeidy 
encourages singing only on Shabbos. Since the Temple was destroyed, he says, we 
shouldn’t sing or listen to music unless it’s a special occasion. (Feldman, 2012 s. 12)  

 
Hon förklarar att kvinnor inte får sjunga, men att det tillåts inför familj. Zeidy till-
låter dock endast sång under högtider, så Bubby tystnar så fort Zeidy kommer hem 
(Feldman, 2012, s.12). 
 
Fedlman beskriver även att Zeidy två år efter att han och Bubby gift sig, bestämt att 
Bubby skulle raka av sig håret eftersom rebben sagt det. Han sa att alla män sade åt 
sina fruar att göra det, så hon var så illa tvungen. Zeidy tillåter heller inte Deborah 
eller Bubby att läsa böcker, så de måste gömma dem så att han inte ska upptäcka 
dem när han inspekterar huset och tittar igenom deras saker (Feldman, 2012 ss. 24-
26).  
 
Feldman berättar om hur Zeidy förbjuder henne att läsa hans hebreiska böcker just 
för att hon är flicka: ”Zeidy won’t let me read the Hebrew books he keeps locked 
in his closet: they are only for men, he says; girls belong in the kitchen.” (Feldman, 
2012 s. 26). 
Även i Feldmans äktenskap med Eli exemplifieras hur mannen är den som ska be-
stämma. Bland annat förklarar han att Feldman inte får säga nej till att tillfredsställa 
honom sexuellt: 
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Hasidic men aren’t allowed to masturbate, Eli tells me. As a result of this rule, he 
explains to me, I am obligated to satisfy him so that his sexual frustration doesn’t 
build up. If I refuse, I would be forcing him to sin, thereby carrying the burden of his 
wrongdoing. (Feldman, 2012 s. 194) 

 
När Feldman träffade Eli för första gången berättade hon att hon inte var en vanlig 
kvinna, varpå Eli försäkrade henne att han kan hantera vem som helst (Feldman, 
2012 s. 131). Senare i boken, när de varit gifta en tid, uttrycker hon följande 
angående detta ”But perhaps what he meant by being able to handle me was not 
love but the power to make me bend to his wishes and conform to his world.” (Feld-
man, 2012 s. 183).  Detta citat exemplifierar tydligt makens överordnade position 
gentemot sin fru.  
 

Den intellektuella mannen 
I romanen framgår att män bör vara bildade och religiöst pålästa i den miljö Feld-
man växt upp i. Det intellektuella arbetet är mäns arbete. Zeidy nämner tidigt i 
Feldmans barndom att de hebreiska böckerna enbart är för män (Feldman, 2012 s. 
26). Feldman skriver även att Zeidy brukar kliva upp klockan fyra på morgonen för 
att studera torah (Feldman, 2012 s. 39). Hon beskriver även att det anses vara pre-
stigefyllt för män att studera Talmud. Om detta skriver hon: “Every young girl of 
marriageable age wants to be set up with a brilliant young scholar so she can brag 
to all her friends about what a catch she got.” (Feldman, 2012 s. 40).  
 
Feldmans kusin Moshe som kommer på besök för att bli disciplinerad av Zeidy 
beskrivs som en besvärlig ung man (Feldman, 2012 s. 63). En dag får han en ut-
skällning av Zeidy efter att ha pratat med Feldman: 

”What business do you have talking to girls,” Zeidy says in a hushed, angry voice, 
after he has pulled Moshe aside, “when you should be spending your every free mo-
ment learning the holy Torah and focusing on your future? Which girl, tell me, will 
look at a boy like you, who can’t sit through one shiur5, let alone a full day’s learn-
ing?”. (Feldman, 2012 s. 64) 

 
I detta citat exemplifieras att män förväntas studera de heliga skrifterna. En man 
som inte är intellektuell eller lärd inom de heliga skrifterna anses vara ytterst 
oattraktiv. 

4.1.2. Hur kvinnlighet görs 

Täckta kroppar och anständighet 
Det tydligaste idealet för kvinnor som framgår i Feldmans roman är anständighet. 
Kvinnor bör täcka sina kroppar för att inte leda män till att synda. Detta beskriver 
Feldman att flickorna fått lära sig i skolan där anständighet är ett eget skolämne 
(Feldman, 2012 s. 36). Läraren återger en berättelse om en kvinna vid namn Rachel 
för att illustrera den höga grad av anständighet som eftersträvas: 

Not only was Rachel, wife of Akiva, a truly righteous woman, but she was also an 
exceptionally modest person, to the point where – and here Mrs. Meizlish pauses for 
effect – she once stuck pins in her calves to keep her skirt from lifting in the breeze 
and exposing her kneecaps. (Feldman, 2012 s. 36)  

 
5 En lektion om torah 
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Läraren berättar vidare att varje gång en man får syn på någon av de delar som bör 
vara täckta syndar han, och att kvinnor därför måste upprätthålla en så hög anstän-
dighet som möjligt för att inte leda männen till att synda:  

”Don’t you see girls,” Mrs. Meizlish proclaims, “how easy it is to fall into that cate-
gory of choteh umachteh es harabim, the sinner who makes others sin, the worst sin-
ner of all, simply by failing to uphold the highest standard of modesty […]. (Feldman, 
2012 s. 36)  

 
I skolan har de anständighetsregler för flickor som bland annat innebär att de måste 
ha en tröja på sig under sina stickade tröjor (Feldman, 2012 s. 30).  När flickorna 
sedan gifter sig förväntas de täcka sig ännu mer för andra män än sina makar genom 
att täcka sitt hår eller till och med raka av det. Feldman förklarar: ”Now that I’m 
officially married, no man aside from my husband is allowed to glimpse even a 
quarter inch of my natural hair.” (Feldman, 2012 s. 166). Hur väl en kvinna täcker 
sitt hår kan ses som ett tecken på hur from hon är. Detta exemplifieras i följande 
citat: 

Mindy, the girl who also loved to read and write, has a job teaching seventh-grade 
secular studies. Everyone is talking about it. It’s shocking really; you would’ve 
thought, if she’d teach, that she’d teach religious studies, considering her background. 
I wonder how she got away with it, how her family allowed her to pursue such a 
vocation. Her mother wears a shpitzel wrapped around her head with only a thin band 
of synthetic hair sticking out the front. Even Zeidy wouldn’t have asked Bubby to 
wear something like that. A wig was good enough for him. (Feldman, 2012 s. 114) 

 
Här antyder Feldman att det faktum att Mindys mamma bär en shpitzel över sin 
peruk är ett tecken på att hon är väldigt religiöst from; mer from än Zeidy skulle 
kräva av sin fru trots att Zeidy som framställs som en ytterst from man. 
 

Anspråkslöshet och tystlåtenhet 
Förväntningar på att kvinnor ska vara tysta och anspråkslösa beskrivs frekvent i 
romanen. Redan i Feldmans barndom får hon höra om hur flickor inte bör vara 
högljudda. En liknelse hon ofta får höra är ”An empty vessel clangs the loudest.” 
(Feldman, 2012 s. 21). Liknelsen ges följande förklaring:  

The louder the woman, the more likely she is to be spiritually bereft, like the empty 
bowl that vibrates with a resonant echo. A full container makes no sound; she is 
packed too densely to ring. (Feldman, 2012 s. 21) 

 
Liknelsen agerar som exempel på hur högljuddhet är något kvinnor bör undvika. 
Feldman berättar även att vid första mötet med sin blivande make bör kvinnan vara 
tyst och vänta på att mannen påbörjar konversationen (Feldman, 2012 s. 130). Feld-
man beskriver hur hon brukar mötas med missnöje när hon uttrycker sina åsikter 
vid sabbatsmåltiden:  

Women have no real place in a conversation. They should be busy serving food and 
cleaning up. I look down at my own plate. […] Eli always reprimands me for getting 
too heated at the Shabbos table. Why do you have to be angry about everything? he 
always whines. Other women don’t behave like you. Can’t you just relax? (Feldman, 
2012 s. 200) 

 



18 

Feldman beskriver även hur hon tänker sig en duktig flickas ansiktsuttryck som 
”meek, blank, unassuming” (Feldman, 2012 s. 93). Detta kan översättas som öd-
mjukt, uttryckslöst och anspråkslöst. Ytterligare ett exempel på hur kvinnor i Feld-
mans berättelse gör ansträngningar för att undvika att dra till sig uppmärksamhet är 
att de endast går till mikvah6 när det är mörkt ute, just för att inte dra till sig upp-
märksamhet (Feldman, 2012 s.141). 
 

Att tjäna sin man 
Parallellt med att män uppfattas som överordnade kvinnor, förekommer förväntan 
att kvinnor ska lyda och tjäna sina män. Ett exempel på detta är när Feldman berättar 
om hur hon är skyldig att tillfredsställa sin mans sexuella behov, vilket nämnts ti-
digare i uppsatsen. Hon förväntas tjäna sin man Eli sexuellt för att han inte ska 
tvingas synda. Att kvinnan förväntas tjäna mannen sexuellt och bära ansvaret för 
parets sexuella prestationer visas även i följande exempel där Feldman uttrycker sitt 
missnöje med att bli beskylld för parets bristande sexliv: 

Is it fair, I think, that because I have the vagina, the receptacle, I have to do all the 
work? What if I had the penis; would anyone blame me for not being able to put it 
somewhere? What about all those nights that I stayed up with Eli comforting him 
because he couldn’t maintain his own erection? Am I responsible for that too? (Feld-
man, 2012 s. 182) 

 
Under äktenskapet anses kvinnan vara oren under sin menstruation. Då får inte hen-
nes man röra henne. Efter menstruationen ska hon ha varit utan blödning i sju dagar 
innan hon anses vara ren. Detta kontrolleras genom att hon undersöker sig själv två 
gånger om dagen med en vit duk (Feldman, 2012 s. 141). Feldman berättar:  

At the end, when you have fourteen clean cloths to show for your efforts, then you 
can go to the mikvah and get all clean and pure and fresh for your husband. (Feldman, 
2012 s. 141) 

 
Hon gör sig ren för sin mans skull, för att han ska få röra henne igen. Feldman 
antyder i detta citat att det är för att tjäna sin man som kvinnor förväntas följa dessa 
renhetsregler.  
 
Även hushållsarbetet ses som kvinnans ansvar. Zeidy berättar tidigt att läsning är 
för män medan kvinnans plats är i köket (Feldman, 2012 s. 26). Hon skriver dessu-
tom att det finns få hushållssysslor som Zeidy är villig att ta sig an (Feldman, 2012 
s. 13). I sitt äktenskap med Eli beskriver Feldman att kvinnor inte har någon plats i 
en konversation, utan att hon bör vara upptagen med att laga mat och städa (Feld-
man, 2012 s. 200). 

4.1.3. Feldmans motstånd 
Feldmans motstånd tar sig uttryck på olika sätt genom hennes berättelse. Nedan 
följer en rad exempel på hur hennes motstånd yttrar sig. 
 

 
6 Rituellt renande bad som sker sju dagar efter menstruationens slut. 
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Varför kan jag inte göra rätt? 
Tidigt i boken beskriver Feldman hur hon under sin barndom ville göra som en 
duktig flicka gör och leva upp till de förväntningar som hennes omgivning hade på 
henne, men att hon inte lyckades. Feldman beskriver hur hon inte kan vara som de 
andra flickorna: 

I don’t understand why I can’t be like these other girls, in whom modesty is so in-
grained that it runs in their veins. Even their thoughts are still and quiet, I can tell. 
With me, you can see on my face what I’m thinking. And even if I never speak the 
thoughts out loud, you can tell that they are forbidden. (Feldman, 2012 s. 20)  

 
Här antyder Feldman en besvikelse över att hon inte lyckas vara så anständig och 
tyst som hon förväntas vara. Detta missnöje uttrycks vidare som följande: 

I try, but I can’t help my natural impulse to talk back. It’s not smart, I know, for me 
to always want to have the last word. It results in a world of trouble that I could easily 
save myself from, if I could only learn to keep quiet. (Feldman, 2012 s. 21) 

 
Samtidigt som Feldman beskriver hur hon så gärna skulle vilja göra rätt bryter hon 
dock mot reglerna i smyg genom att läsa böcker som är förbjudna för henne. (Feld-
man, 2012 s. 26). När hon läser dessa böcker upptäcker hon att hon kan identifiera 
sig med vissa av de karaktärer hon läser om. Hon beskriver att hon kan relatera till 
karaktärerna i barnböcker där barnen är missförstådda, och hon upptäcker att dessa 
karaktärer till slut stöter på något som förändrar deras liv för det bättre (Feldman, 
2012 ss. 20-21). I och med detta börjar hon längta efter att detsamma ska hända 
henne, eftersom hon tror att hon aldrig kommer känna sig hemma där hon är nu 
(Feldman, 2012 s. 21). 
 

Är detta vad gud vill? 
När Feldman lånat talmud med engelsk översättning, som är strikt förbjuden för 
henne att läsa, upptäcker hon att det hon fått lära sig om kung David inte riktigt 
stämmer: 

I now see why I’m not allowed to read the Talmud. My teachers have always told me, 
“David had no sins. David was a saint. It is forbidden to cast aspersions on God’s 
beloved son and anointed leader.” Is this the same illustrious ancestor the Talmud is 
referring to? Not only did David cavort with his many wives, but he had unmarried 
female companions as well, I discover. They are called concubines. […] King David 
is the yardstick, they say, against whom we all are measured in heaven. Really, how 
bad can my small stash of English books be, next to concubines? I am not aware at 
this moment that I have lost my innocence. I will realize it many years later. (Feldman, 
2012 s. 29) 

 
Här ifrågasätter Feldman grunden varpå de regler och normer som tillskrivs henne 
vilar. Hon upptäcker att anledningen till att hon inte tillåtits att läsa talmud är för 
att det hon fått lära sig om talmud, det hennes omgivning baserar sina läror på, inte 
är sanning.  
 
Feldman fortsätter ifrågasätta om gud ligger bakom reglerna och normerna i hennes 
omgivning när hon i skolan får lära sig om vikten av att som kvinna upprätthålla en 
hög grad av anständighet. Hennes lärare berättar om Rachel, som sägs ha stuckit 
nålar i sina vader för att hennes kjol inte skulle lyftas i vinden, varpå Feldman und-
rar för sig själv ”Is that really what God wanted of Rachel?” (Feldman, 2012 s. 36). 
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Under en högtid som kallas shauvos berättar Zeidy om förbundet som slöts mellan 
Israels folk och gud vid berget Siani, och förklarar följande: 

The Midrash says that every Jewish soul was present when the Torah was handed 
down to the chosen people, and that means that even if we don’t remember it, we were 
there, and we chose to accept the responsibility of being a chosen one. Therefore, 
Zeidy lectures further, for any of us to reject any one of the laws would mean we were 
hypocrites, as we were present at the time the commitment was made. (Feldman, 2012 
s. 60) 

 
I samband med detta tänker Feldman att detta avtal inte är detsamma som det avtal 
Zeidy ingick med gruppens rebbe för 50 år sedan. Hon ifrågasätter därför varför 
hon är tvungen att följa alla rebbens regler: 

It was the rebbe who decided I couldn’t read English books or wear the color red. He 
isolated us, made it so we could never blend in on the outside. If I wasn’t there when 
the agreement was made, why am I still obligated to follow all these rules? (Feldman, 
2012 s. 60-61) 

 
Detta exempel visar på hur Feldman skiljer mellan vad som är guds bestämmelser 
och vad som är en produkt av den grupp hon växt upp i. 
 

Varför ska jag stanna och följa denna gud? 
Feldman skriver om sommaren innan hon börjar high school. Hon berättar att hon 
undrade: ”Maybe punishment is something that comes from people, not from God.” 
(Feldman, 2012 s. 80). Under samma tid väcks tankar om att en dag lämna Broo-
klyn. När hon läser om karaktären Francie som lyckas lämna sitt liv i fattigdom och 
lidande blir hon fäst vid narrativet: 

I become more deeply entangled in Francie’s prospects, I take it more personally when 
she fails or I disappointed, because I feel somehow that if she can come out of it, then 
so can I, in some way – come out of this grimy world in which I’m stuck, seemingly 
for good. […] I resolve to leave Brooklyn one day. […] I don’t know how, but maybe 
my escape will be accomplished in small, steady steps, like Francie’s. Maybe it will 
take years. But I know, with great certainty, that it will be. (Feldman, 2012 s. 81) 

 
Här uttrycker Feldman tydligt en vilja att lämna den chassidiska miljön. 
 
Feldman berättar att de får lära sig i skolan att gud sände Hitler för att straffa ju-
darna, och att det är därför de måste vara föredömliga judar, för att undvika att något 
så illa händer igen. Detta är något som Feldman ifrågasätter: ”But how are we pleas-
ing him with our little efforts, the thicker stockings, the longer skirt? Is that really 
all it takes to make God happy?” (Feldman, 2012 s. 96). 
 
Till slut ifrågasätter hon om gud verkligen är någon man vill följa. Bubby berättar 
om sin mor vars barn dog i difteri ett efter ett. Detta tills hon till slut räddade ett av 
dem genom att stoppa ner sin hand i sin dotters hals och tog bort det som hindrade 
henne från att andas. Bubby menar att det var hennes böner till gud som räddade 
dottern (Feldman, 2012 s. 107). Feldman har dock en annan syn på händelsen:  

But I don’t see it that way att all. I see a woman who took life into her own hands, 
who took action! The idea of her being fearless instead of passive thrills me. I too 
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want to be such a woman, who works her own miracles instead of waiting for God to 
perform them. (Feldman, 2012 s. 107)  

 
Här växer en ilska i Feldman. I citatet ovan antyds det att hon ledsnat på att vara 
passiv, som hon förväntas vara. Ilskan riktas dels mot normen, dels mot gud:  

If God thinks I’m so evil, then let him punish me, I think spitefully […] Bring it on, I 
think, angry now. Show me what you’ve got. With a world that suffers so indiscrimi-
nately, God cannot possibly be a rational being. What use is there appealing to a mad-
man? (Feldman, 2012 s. 107) 

 

Varför måste kvinnor ha det så här? 
Under sitt sista år i skolan uppmärksammar Feldman orättvisor som kvinnor får 
utstå. Hon beskriver hur hon kan relatera till huvudkaraktären i Jane Austens Pride 
and Prejudice: 

What is most obvoius to me about Elizabeth’s thoughts and expressions is her innate 
frustration; perhaps she too is furious at being put in the humiliating position that 
women are always falling into, that inevitable role of the object to be chosen by the 
male, in whom all power rests. (Feldman, 2012 s. 111) 

 
Hon uttrycker hur rasande hon är över hur orättvist behandlade kvinnor blir. I detta 
fall handlar det om hur kvinnor konstant ses som objekt för män att välja.  
 
När det blir dags för Feldman att gifta sig hoppas hon att detta ska bli hennes nyckel 
till frihet. Hon hoppas att Bubby och Zeidy ska para ihop henne med en man som 
kommer låta henne läsa, skriva och åka till Union Square (Feldman, 2012 s. 120). 
De väljer en man vid namn Eli, och vid första mötet berättar han om att han besökt 
Europa. Hon skriver om hur detta ger henne hopp: 

Perhaps Eli and I might return to Europe together; I’ve always wanted to see the world. 
To think that marriage might be my plane ticket to freedom is suddenly enticing. 
(Feldman, 2012 s. 131)  

 
Hon tackar ja till det arrangerade äktenskapet, och berättar om sin tacksamhet över 
att hon inte ska gifta sig med en man som är extremt religiös eller kontrollerande 
(Feldman, 2012 s. 136). Hennes vän Mindy ingår ett arrangerat äktenskap med en 
man som är djupt religiös, vilket resulterade i att hon slutade läsa och ”[…] busied 
herself with having children.” (Feldman, 2012 s. 136). I ett samtal med Mindy ut-
trycker hon att det är guds vilja, vilket är något som upprör Feldman: 

That phrase, what God wants, infuriates me. There is no desire outside human desire. 
God was not the one who wanted Mindy to have children. Couldn’t she see that? Her 
fate was being decided by the people around her, not by some divine intervention. 
(Feldman, 2012 s. 137)  

 
Här blir det tydligt att Feldman är säker på att dessa regler, normer och orättvisor 
kommer från människorna i den chassidiska gruppen och inte från gud. 
 
Orättvisorna och reglerna upphör inte i samband med äktenskapet så som Feldman 
hoppats. När Feldman och Eli gift sig förväntas de skaffa barn, men de lyckas inte 
fullborda sina samlag. En kväll kommer han inte hem, och hon får reda på att han 
lämnat henne eftersom hans mamma tyckt att han borde skilja sig då Feldman inte 
kan ha samlag (Feldman, 2012 s. 181). Detta blir Feldman rasande över:  
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I am enraged by the unfairness that seems to have characterized my entire life up to 
this point, and I am fed up with being blamed for everything. […] Is it fair, I think, 
that because I have the vagina, the receptacle, I have to do all the work? What if I had 
the penis; would anyone blame me for not being able to put it somewhere? What about 
all those nights that I stayed up with Eli comforting him because he couldn’t maintain 
his own erection? Am I responsible for that too? (Feldman, 2012 s. 182) 

 
Eli ångrar sig till sist och kommer tillbaka till Feldman. Till sist lyckas de ha samlag 
och Feldman blir gravid (Feldman, 2012 ss. 186-187).  
 

Att bryta sig loss! 
Feldman uttrycker att hon inte fått den frihet hon hoppats på genom sitt äktenskap 
och hon hoppas kunna lösa detta genom att flytta från Brooklyn. Hon och Eli flyttar 
till ett annat chassidiskt område ute på landet som heter Monsey (Feldman, 2012 s. 
189-190). Här finns vissa kvinnor som kör bil, så hon övertalar Eli att det skulle 
vara en bra idé för henne att ta körkort så att hon ska kunna hjälpa honom att köra 
på långa utflykter (Feldman, 2012 s. 190-191).  
 
När Feldman är gravid i sjätte månaden ser Eli till att hon får gå och träffa en kab-
balist. I samband med detta uttrycker hon: ”I have no special desire to see a kabba-
list, because I’m skeptical about mysticism in general and i have been questioning 
my belief in God for a while.” (Feldman, 2012 s. 195). Här uttrycker Feldman att 
hon ifrågasätter guds existens. 
 
En dag berättar Eli om en man som dödat sin egen son för att ha onanerat, och att 
detta tystats ner. Feldman blir förskräckt över att de inte skulle anmäla detta, och 
lovar hon sitt fortfarande ofödda barn att inte ta honom in i en värld där de värsta 
brotten tystas. (Feldman, 2012 s. 206). Hon lovar också att hon ska skapa ett bättre 
liv för sitt barn genom att utbilda sig:  

After my baby is born, I promise myself, I will look into getting a degree, so I can 
give my child a better life. I don’t know how I will convince Eli to let me do it, but 
I’m determined to figure it out one way or another. (Feldman, 2012 s. 207) 

 
Här blir Feldmans motstånd till handlingar, snarare än tankar, förhoppningar och 
ifrågasättanden.  
 
När hon tar med sig sonen Yitzy och hälsar på Bubby har hon på sig en lång peruk 
och en åtsittande klänning som får en pojke att tro att hon inte är judinna. Hon har 
också börjat fundera på att lämna Eli ifall hon en dag vill sluta vara chassid (Feld-
man, 2012 s. 218). Hon fortsätter klä sig på ett sätt som får henne att anses som en 
utomstående i de chassidiska områdena i Williamsburg och hon slutar gå till de 
rituella baden som kretsar kring hennes menscykel. Hon nämner även hur hennes 
syn på gud ändrats: 

I’m beginning to wonder if I’m becoming an atheist. I used to believe in God, then I 
believed in him but hated him, and now I wonder if it’s all just random and doesn’t 
matter. (Feldman, 2012 s. 220) 

 
Hon söker till högskola utan att berätta för Eli då hon har bestämt sig för att skapa 
ett bättre liv för sig själv och sitt barn (Feldman, 2012 s. 221). Medan hon är på sina 
lektioner bryter hon mer och mer mot reglerna. Hon tar av sin peruk när hon är på 
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högskolan, och köper ett par jeans som hon byter om till i bilen. Inför Eli måste hon 
dock gömma dem (Feldman, 2012 s. 230).  
 
Hon bestämmer sig för att lämna tillsammans med sin son Yitzy, men hon vet inte 
hur. Hon skriver att gud vill att hon ska lämna, att han vet att hon är ämnad för det 
(Feldman, 2012 ss. 234-235).  
 
Trots hennes beslutsamhet finns fortfarande en del av henne som tvivlar på att hon 
kommer klara av att lämna:  

I am convinced that because I’m a woman, I’m fragile, and I will always need some-
one to take care of me, especially because I have a child. I think, How will I take care 
of him on my own when I am sick? Who will help me if I don’t have a husband? Could 
I seriously give up the security I have now simply for the sake of freedom? (Feldman, 
2012 s. 239) 

 
Bara några dagar innan hon planerat att lämna hamnar Feldman i en bilolycka, vil-
ket är något hon i stunden ser som ett tecken från gud. Hon berättar att hon mitt i 
olyckan tänker: ”There really is a God, and he’s punishing me.” (Feldman, 2012 s. 
242). Hennes tolkning av händelsen ändras dock, och hon börjar undra om detta 
kan vara guds tecken på att hon borde lämna (Feldman, 2012 s. 243). Till sist, efter 
att hon gått i parterapi hos en rabbin som hon förväntas göra, tar hon med sig sin 
son och lämnar för gott (Feldman, 2012 s. 244-245). 
 
När Feldman slutligen lämnar sitt chassidiska liv beskriver hon en panikartad känsla 
över att ha så få ägodelar som håller henne bunden. Hon beskriver även en känsla 
av att sakna rötter: 

The feeling of rootlessness is etched into my muscles like the soreness that sets in 
after intense exercise. I yearn to feel weighed down by life, instead of feeling this fee-
floating aimlessness that ignites flames of pure terror in my soul. (Feldman, 2012 s. 
245)  

4.2. Analys 
Resultatet analyseras med hjälp av West och Zimmermans (1987) teori Doing gen-
der, Connels (2010) Doing, undoing or redoing gender? samt Davidmans (2014) 
Becoming un-orthodox. 

4.2.1. Hur görs genus, och hur bidrar detta görande till att skapa, bekräfta, 
reproducera och legitimera förståelser av genus? 
Flera exempel på situationer har tagits upp där män utövar sin makt över kvinnor 
genom att bestämma vad de får och inte får göra. Ett av exemplen är då Eli säger 
att Feldman är skyldig att tillfredsställa honom sexuellt (Feldman, 2012 s. 194). I 
denna situation görs genus på flera sätt. Det manliga genuset görs genom att han 
bestämmer över henne, och det kvinnliga genuset görs genom att hon lyder. Detta 
interaktiva görande har över tid format en allmän förståelse av manligt och kvinn-
ligt inom den chassidiska grupp Feldman beskriver. Ju mer dessa handlingar utförs 
av människor i gruppen, desto mer bekräftas, legitimeras och reproduceras denna 
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förståelse av manlighet som förknippas med makt, medan kvinnlighet förknippas 
med att lyda.  
 
I boken beskrivs också hur hushållsarbete är en kvinnas jobb och att Zeidy sällan 
tar sig an detta. Det finns alltså en tydlig uppdelning av vad som är en kvinnas jobb 
och vad som är en mans jobb. Genom att kvinnorna i Feldmans berättelse tar hand 
om hushållet och männen inte gör det, reproduceras inte bara förståelsen av att hus-
hållsarbete är en kvinnas jobb, men även en bild av vad som i grunden är kvinnligt 
(West & Zimmerman, 1987 s. 144). Det vill säga att när denna norm följs förstärks 
bilden av att hushållsarbete är ett kvinnligt görande. Bilden bekräftas även när en 
man undviker att ägna sig åt hushållsarbete. 
 
Val av klädsel är en aktivitet där genus görs. Feldman beskriver att en god kvinna 
bör vara anständig och täcka sig själv inom den chassidiska miljön hon växt upp i 
(Feldman, 2012 s. 36). Detta innebär att denna förståelse legitimeras och upprätt-
hålls varje gång en kvinna väljer att täcka sin kropp med anständiga kläder, eller 
väljer att täcka sitt hår. När genus däremot inte görs ”korrekt” kan dock individer 
tvingas stå till svars för sina handlingar (West & Zimmerman, 1987 s. 146). Detta 
exemplifieras då Feldman vandrar i det chassidiska område hon växt upp i klädd i 
en åtsittande klänning. Det hon möts av är att en pojke ser henne och ifrågasätter 
vad en hednisk kvinna som hon gör där (Feldman, 2012 s. 218). 

4.2.2. Hur omformas genus? 
När Feldman läser böcker med starka kvinnliga karaktärer så som Elizabeth i Jane 
Austens Pride and prejudice skapar hon sig en ny föreställning av vad kvinnligt 
genus kan innebära. När hon börjar studera vid högskola vidgas hennes förståelse 
ytterligare av vad som är kvinnligt. I samma takt som hennes förståelse av genus 
utvecklas bryter hon även mer och mer mot de könsnormer som tillskrivits henne 
av hennes chassidiska omgivning. När hon bryter mot dessa normer genom att ex-
empelvis bära åtsittande klänningar och jeans eller lära sig att köra bil kan detta 
anses som att hon bidrar till att omforma genus då dessa handlingar bryter mot de 
normativa föreställningarna av hur en kvinna bör vara. Genom att ignorera den so-
ciala press som ställs på henne till följd av hennes normbrytande handlingar bidrar 
hon till att potentiellt bryta ned de allmänna föreställningarna om vad som är kvinn-
ligt, och på så sätt omforma genus (Connell, 2010 s. 42-43).  

4.2.3. Hur kan Feldmans motstånd ses som en del av ett större narrativ i 
förhållande till Davidmans faser? 
Feldmans motstånd kan ses som en process som sker i faser. Processen är dock 
ingen rak linje där faserna kan ses som en exakt beskrivning steg för steg, utan 
faserna överlappar, och processen är mycket komplex. Feldman uttrycker denna 
komplexitet bland annat som följande: ”For years I would stand with one foot in 
each sphere, drawn to the exotic universe that lay on the other side of the portal, 
wrenched back by the warnings that sounded like alarm bells in my mind.” (Feld-
man, 2012 s. 117). De olika motståndsformer som beskrivits i resultaten stämmer 
väl överens med de faser Davidman (2014) beskriver i det narrativ hon konstruerat. 
 
Den första fasen i Davidmans narrativ är den då personer börjar uppmärksamma 
brister och motsägelser i sin chassidiska omgivning. Ett av de sätt som detta skedde 
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var genom att läsa böcker (Davidman, 2014 s. 29).  Detta är något vi ser i Feldmans 
berättelse. Stunden då hon själv läser Talmud och inser att hennes lärare ljugit för 
henne börjar hon ifrågasätta sin omgivning. Detta utgör en brytpunkt, där hon börjar 
förstå att de religiösa skrifterna kanske inte är grunden till alla de normer som kon-
trollerar hennes liv. Hon kommer även i kontakt med den sekulära världen genom 
de böcker hon läser, vilket också bidrar till hennes ifrågasättande.  
 
Davidman skriver även att de flesta kan koppla samman de första rebelliska hand-
lingarna till stunden då de upptäckte motsägelser i sin grupps livsstil (Davidman, 
2014 s. 65). Även detta liknar Feldmans berättelse. Feldman skriver om stunden då 
hon läste talmud för första gången som stunden hon förlorade sin oskuld (Feldman, 
2012 s. 29).  
 
Den tredje fasen i Davidmans narrativ kan också återfinnas i Feldmans berättelse. 
Detta är den fas då personer fortsätter bryta mot de religiösa reglerna och utvecklar 
en rutin av att växla mellan att följa reglerna inom ramarna för den chassidiska 
gruppen och bryta mot dem när de är utanför gruppen (Davidman, 2014 s. 103). 
Under Feldmans högskolestudier följer hon reglerna när hon befinner sig i den chas-
sidiska miljön (Feldman, 2012 s. 233), men tar av sin peruk, bär jeans och tänjer 
gränser när hon befinner utanför den (Feldman, 2012 s. 230).  
 
Tiden då personer lämnar sin chassidiska bakgrund är enligt Davidman präglad av 
tvivel och rädsla (Davidman, 2014 s. 141), vilket stämmer överens med Feldmans 
berättelse. Dels då hon tvivlar på om hon klarar av att lämna just för att hon är 
kvinna (Feldman, 2012 s. 239), dels då hon beskriver både känslor av panik och 
skräck då hon faktiskt lämnar (Feldman, 2012 s. 245). Dessa likheter tyder på att 
Feldmans upplevelse inte är unik, utan en del av ett större narrativ. 

4.3. Slutsatser 

4.3.1. I boken gör Feldman motstånd. Vad gör hon motstånd mot, och hur? 
Under Feldmans motståndsprocess upptäcker hon att de normer som tillskrivs 
henne och de regler hon förväntas följa för att tjäna gud inte har sin grund i guds 
vilja eller religionen i sig, utan de kommer från människorna i hennes omgivning 
och deras tolkningar av religionen. Hennes motstånd riktas dels mot de chassidiska 
normerna, dels mot gud. Framför allt gör hon motstånd mot de regler och normer 
som tillskrivits henne av dessa medlemmar. Hennes motstånd sker till stor del inom 
henne då hon ifrågasätter reglerna och blir arg över orättvisorna hon och andra kvin-
nor i gruppen får utstå, men det sker även ett yttre motstånd då hon bryter mot de 
regler och normer hon förväntas följa. I samma takt som detta motstånd sker för-
ändras dock hennes tro på gud. Först tror hon på gud och vill följa honom, sedan 
tror hon på gud men hatar honom, sedan tror hon inte längre på gud, och till sist, 
precis innan hon lämnar tror hon att gud ämnat henne att lämna och söka friheten.  
 
Hennes motståndprocess kan delas upp i faser där hon till en början vill följa reg-
lerna och uppföra sig som en duktig chassidisk flicka, men inte lyckas göra detta. 
Därefter börjar hon smått ifrågasätta om det verkligen är gud som vill att hon ska 
leva enligt den chassidiska livsstilen. Efter det börjar hon ifrågasätta guds natur och 
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funderar över om hon bör följa denna gud som till synes skapat något så ont som 
djävulen och knappast kan vara en rationell varelse. Sedan uppmärksammar hon de 
orättvisor som präglar hennes liv och fylls med ilska över att hon enbart för att hon 
är kvinna behöver utstå denna behandling. Till sist börjar hon ta faktiska steg mot 
att bryta sig loss och bli självständig, för att till sist lämna det chassidiska livet 
bakom sig. Denna flytt var ett viktigt steg i hennes motstånd då den sociala miljön 
på den plats de flyttade till var mer tillåtande av kvinnors självständighet än den 
sociala miljön som fanns på plats i Brooklyn. Detta innebar att det fanns mer ut-
rymme för motstånd i den nya sociala miljön. 

4.3.2. Vilka dominerande föreställningar om kvinnligt och manligt framställs 
i boken? 
De dominerande föreställningarna av manligt som framställs i boken är att män har 
en överordnad ställning gentemot kvinnor, vilket innebär att de förväntas bestämma 
i hushållet. De förväntas även vara intellektuella och inlästa på de religiösa skrif-
terna. Män i Feldmans roman ses genomgående göra genus på ett sätt som anses 
korrekt i enlighet med dessa normer. De är däremot inte uttalade på samma sätt som 
för kvinnor, utan snarare gjorda genomgående. De dominerande föreställningarna 
av kvinnligt i romanen inkluderar att de förväntas vara anspråkslösa och tystlåtna, 
klä sig anständigt genom att täcka sina kroppar och sitt hår, och de förväntas lyda 
och tjäna sina män. Dessa normer kan ses göras genomgående av kvinnor i roma-
nen, men de är också uttalade i högre grad än de manliga könsnormerna som fram-
ställs av Feldman.  

4.3.3. Gör författaren kopplingar mellan de könsnormer som framställs och 
religiös trosuppfattning? I så fall, vilka? 
Flera kopplingar görs mellan de rådande könsnormerna i romanen och den chassi-
diska trosuppfattningen. Feldman berättar bland annat att hon fått lära sig i skolan 
att Gud sänt Hitler för att straffa judarna för att ha anpassat assimilerats, vilket är 
varför de måste följa alla de judiska föreskrifterna till punkt och pricka. Hon berät-
tar också att när en av hennes vänner slutat läsa böcker som hon så älskade att göra 
och i stället sysselsatt sig med att skaffa barn efter att hon gift sig med en djupt 
religiös man säger hon även att detta är guds vilja. Människorna i den chassidiska 
gruppen som beskrivs av Feldman använder alltså religion för att motivera de regler 
och de normer som finns på plats. Feldman skriver att hennes lärare sagt att kung 
David inte begick några synder och att han är den alla kommer mätas mot i himlen. 
Att kung David skulle varit utan synder visar sig dock inte vara sant. Detta upp-
täcker Feldman när hon i smyg läser Talmud, vilken är en text som enligt Zeidy 
endast är för män. Detta innebär att kvinnor undanhålls de texter varpå den chassi-
diska omgivningen baserar sina regler. Normerna och reglerna som gruppen för-
väntar sina medlemmar att följa kommer alltså inte från de religiösa skrifterna i sig 
utan från människorna som ingår i denna grupp och deras tolkningar av dem. Detta 
är något som Feldman själv upptäcker under sin motståndsprocess.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion 
Teorin som använts för att analysera resultatet i denna uppsats är West och Zim-
mermans Doing gender som publicerades 1987. Teorin har kompletterats med Cat-
herine Connells artikel Doing, undoing, or redoing gender? som skrevs som en 
kritisk utveckling av West och Zimmermans teori. Dessa har använts för att defini-
era genus, men även för att analysera resultatet av närläsningen och innehållsana-
lysen. Doing gender har kunnat användas för att förstå handlingarna som beskrivs 
i romanen som skapande och reproducerande av kollektiva förståelser av genus. 
Däremot kunde den inte på egen hand förklara hur dessa förståelser förändras, vilket 
är varför jag valt att komplettera den med Connells tillägg. Den kan även tolkas 
som heteronormativ då den förklarar genus på ett binärt sätt i termer av manligt, 
kvinnligt, maskulint och feminint, och inte adresserar de som befinner sig däremel-
lan, vilket skulle kunna vara på grund av den rådande sociala förståelsen av genus 
under tiden teorin skrevs.  Därför har Doing, undoing or redoing gender? har kun-
nat användas för att förstå Feldmans motstånd och normbrytande beteenden som 
omformande av genus. Användningen av dessa sociologiska teorier för att under-
söka genus innebär att den historiska och teologiska bakgrunden till könsnormerna 
som beskrivs inte är av intresse för uppsatsen. Det är i stället hur genus görs i den 
tid och miljö som beskrivs, och hur den sociala kontexten som Feldman befinner 
sig i spelar roll för görandet av genus som undersöks. Davidmans narrativ Becoming 
un-orthodox har varit fruktsam att använda för att förstå Feldmans motstånd som 
en del av ett större narrativ, där motståndet är en komplex process som sker i faser. 

5.2. Metodisk reflektion 
Närläsningen och den kvalitativa innehållsanalysen fungerade väl för att besvara de 
forskningsfrågor jag avsett besvara i denna uppsats. Jag övervägde att använda mig 
av en narrativanalys eftersom den hade lämpat sig för att undersöka Feldmans mot-
ståndsprocess. Den hade dock inte fungerat lika väl för att undersöka vilka köns-
normer som beskrivs och hur författaren kopplar dessa till religion i boken. Därmed 
anser jag att en kvalitativ innehållsanalys i kombination med närläsning var den 
bäst lämpade metoden för att uppfylla denna uppsats syfte. Vad gäller validitet och 
reliabilitet har jag gjort mitt bästa för att beskriva i detalj exakt hur jag gått till väga 
steg för steg för att uppnå en hög grad av kommunikativ validitet (Malterud, 1998 
s. 222-223). Jag har också använt mig av citat för att låta läsaren ta del av texten 
som undersöks och tolkas. Detta ger uppsatsen en högre grad av transparens.  
 
I denna uppsats har både ett deduktivt och ett induktivt tillvägagångssätt använts 
för att besvara olika forskningsfrågor. För att undersöka genus och könsnormer i 
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materialet har en sociologisk förståelse av genus använts. Det vill säga West och 
Zimmermans teori Doing gender samt Catherine Connells utveckling Doing, undo-
ing, or redoing gender?. Dessa har använts i samband med en kvalitativ innehålls-
analys på ett deduktivt sätt. Detta innebär att teorin har varit utgångspunkten för hur 
materialet analyseras och vilka kategorier det sorteras in i. För att undersöka Feld-
mans motstånd i romanen har däremot ett induktivt förhållningssätt använts för att 
besvara den första frågeställningen. Materialet har då format kategorierna, eller i 
detta fall faserna, vilket är vad som presenterats i resultatet. Dessa faser har sedan 
jämförts med de faser som Davidmans faser, och därmed analyseras som en del av 
ett större narrativ, men resultatet har inte påverkats av Davidmans teori.  
 
Valet av ett deduktivt tillvägagångssätt vid undersökningen av genus har att göra 
med de många olika förståelser som finns av vad genus är, vilket skapar ett behov 
av avgränsning och förtydligande. Att välja en genusteori, i detta fall en sociologisk 
sådan, som utgångspunkt för analysen redan från början minskar därmed otydlig-
heter. Ett induktivt tillvägagångssätt lämpade sig däremot bättre för att undersöka 
hur Feldman gör motstånd i romanen, eftersom detta låter hennes berättelse tala för 
sig själv. I och med detta tillvägagångssätt kunde faser identifieras utan påverkan 
av teorier.  

5.3. Empirisk reflektion 
I forskningsgenomgången togs flera studier upp som på olika sätt relaterar till det 
ämne jag undersöker. För det första togs Lynn Davidmans (2014) bok Becoming 
un-orthodox upp där hon undersökt kvinnors upplevelser av att lämna ett chassi-
diskt liv. I det narrativ som Lynn konstruerat utifrån dessa berättelser är utträdes-
processen uppdelad i faser, vilket även kan göras med Feldmans utträdesprocess. 
Många av de berättelser som tas upp i Davidmans bok liknar Feldmans berättelse, 
vilket sätter Feldmans upplevelser i ett större narrativ.  
 
Känslan som Feldman beskriver i stunden hon lämnar kan även liknas vid ett av de 
mest återkommande teman i Davidman och Greils (2007) studie om människor som 
lämnat chassidismen. Detta tema är något som de kallar scriptlessness. Med detta 
menas att de som lämnat känner sig vilsna när de tvingas utforska en värld som för 
de är så okänd (Davidman & Greil, 2007 s. 213). När Feldman lämnar beskriver 
hon en liknande känsla av vilsenhet som hon kallar rootlessness (Feldman, 2012 s. 
245). Detta visar likt jämförelsen som gjorts med Davidmans (2014) bok på att 
Feldmans berättelse snarare är en del av ett större narrativ, snarare än en helt unik 
upplevelse för henne. 
 
Bethany Gulls (2021) beskriver hur medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga formar självbilder som är starkt sammanflätade med genus eftersom detta 
samfund präglas av strikta könsnormer och könsroller (Gull, 2021 s. 117). Den 
chassidiska grupp som Feldman växt upp med har också strikta könsnormer och 
könsroller, och i romanen kan man se att Feldman utvecklat en bild av sig själv som 
svag på grund av den rådande förståelsen av hur en kvinna är i den chassidiska 
gruppen. En tid innan hon lämnar tvivlar hon på om hon klarar av det eftersom hon 
är övertygad om att hon är ömtålig och behöver någon som tar hand om henne ef-
tersom hon är kvinna (Feldman, 2012 s. 239). Detta tyder på att det inte är religionen 
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i sig som är grunden till de strikta genusbaserade normerna och reglerna, utan att 
det är en extrem och fundamentalistisk tolkning av dem som är grunden till detta, 
vilket kan ske oavsett vilken religion gruppen tillhör. 

5.4. Bidrag 
Eftersom jag inte funnit någon tidigare forskning som analyserar Feldmans mot-
ståndsprocess eller hennes roman i ett genusperspektiv, kan min uppsats ses som 
ett bidrag med ny kunskap till forskning. Resultaten i denna uppsats stämmer dock 
överens med en del tidigare forskning om andra människor som lämnat både 
chassidismen och andra slutna religiösa grupper, vilket innebär att denna uppsats 
ger ytterligare exempel på hur processen av att lämna en fundamentalistisk, sluten 
religiös grupp kan se ut, och hur genus är en betydande faktor i denna process.  

5.5. Avslutande reflektioner 
I denna uppsats har jag redogjort för hur en motståndsprocess i en chassidisk miljö 
kan se ut, vilka dominerande könsnormer som framställs i romanen unorthodox, 
var dessa normer kommer från samt vilka kopplingar Feldman gör mellan köns-
normer och religiös trosuppfattning. Valet av ämne kom från personlig nyfikenhet, 
och i arbetet med uppsatsen har ytterligare nyfikenhet väckts om hur denna process 
kan se ut hos kvinnor som lämnar andra typer av slutna grupper.  
 
Det skulle därför vara intressant att i vidare forskning undersöka kvinnors upple-
velser av att lämna andra icke-religiösa slutna grupper med strikta könsnormer för 
att jämföra med processen av att lämna en sluten religiös grupp. Detta skulle kunna 
göras med hjälp av djupintervjuer med kvinnor som lämnat olika slutna grupper 
som inte är religiösa. En narrativanalys skulle kunna göras av dessa intervjuer likt 
den analys som gjorts av Davidman (2014).  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka Feldmans motstånd i hennes roman 
Unorthodox från 2012. Den syftar även att undersöka vilka dominerande föreställ-
ningar om manligt och kvinnligt som framställs i romanen samt vilka eventuella 
kopplingar Feldman gör mellan könsnormer och religion. Detta görs med hjälp av 
en närläsning av romanen samt en kvalitativ innehållsanalys. West och Zimmer-
mans teori Doing gender, Catherine Connells artikel Doing, undoing or redoing 
gender? och Davidmans bok Becoming un-orthodox används för att förklara genus 
och Feldmans motstånd i uppsatsen. Följande frågeställningar valdes för att göra 
detta: 

• I boken gör Feldman motstånd. Vad gör hon motstånd mot, och hur? 
• Vilka dominerande föreställningar om kvinnligt och manligt framställs i 

boken? 
• Gör författaren kopplingar mellan de könsnormer som framställs och reli-

giös trosuppfattning? I så fall, vilka? 
 
Slutsatserna för denna uppsats var att Feldmans motstånd är en process som sker i 
faser. Först ville hon följa normerna men kunde inte. Sedan funderade hon om den 
chassidiska livsstilen är guds vilja. Sedan undrar hon varför hon måste följa en gud 
som inte tycks vara god eller rationell. Därefter fylls hon av ilska över de orättvisor 
hon som kvinna fått utstå och till sist tar hon steg mot att lämna i form av fysiska 
handlingar för att sedan faktiskt lämna den chassidiska gruppen. Hennes tro på gud 
påverkas under processen och hennes motstånd riktas dels mot normerna omkring 
henne, dels mot gud. De dominerande föreställningarna om manligt som framställs 
i romanen är att män har en överordnad ställning gentemot kvinnor, och att de bör 
vara intellektuella och religiöst pålästa. De dominerande föreställningarna om 
kvinnligt som framställs i romanen är att kvinnor bör vara anständiga och täcka sina 
kroppar, de bör vara tystlåtna och anspråkslösa och de förväntas lyda och tjäna sina 
män. Dessa normer motiveras av medlemmar i den chassidiska gruppen med hjälp 
av tolkningar av religiösa texter och judisk lag. Feldman upptäcker dock under sin 
motståndsprocess att det är människors tolkningar av religion som är grunden till 
normerna och reglerna, och inte religionen i sig. 
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