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Abstract 

Fashion creates reactions. It is a type of art form that constantly needs to be updated. This is the 

thrilling part about fashion, but it is also the part that can create unintentional reactions.  

In this essay I will examine two garments that have achieved a great amount of media 

coverage, both in Sweden and abroad. One of them is a jumpsuit from H&M that was criticized 

because of the resemblance to the uniform worn by the Peshmerga-soldiers in Kurdistan. The 

other garment is a children’s sweater launched by Zara. This one was criticized because of its 

connotation to what the Jewish people were forced to wear during World War Two.  By doing 

an analysis of the two garments and then a critical discourse analysis I intend to find out if 

there is a difference in the way media treated the two garments. Another question that my essay 

will try to answer is who reacted to the two cases? 

Theoretical premises have been Edward Said’s Orientalism, Pierre Bourdieu’s Habitus 

and Roland Barthes contribution about Semiology. My main focus was to decide whether the 

human prejudice was the basis for their reaction on the examined clothes.  

The result shows that there are distinct differences in the media discourse about the two 

garments. It also proved that Said’s thoughts about a great diversion between east and west is 

still applicable and our earlier experiences are of great importance while facing new ones.  
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Inledning	  	  
 
 
 
En vanlig söndagsmorgon hos mina svärföräldrar och jag satt försjunken i egna tankar medan 

resten av familjen förde en diskussion på kurdiska. Jag reagerar till när jag hör dem säga 

någonting om H&M och jag fokuserar på att förstå innebörden på den knaggliga kurdiska jag 

hittills lärt mig. Jag uppfattar att de är upprörda över ett klädesplagg som H&M producerat som 

liknar den kvinnliga, kurdiska uniformen som motståndarstyrkan PKK bär i den pågående 

konfrontationen mot den Islamiska Staten (ISIS).   

Kläder skapar hela tiden reaktioner. Forskningen inom mode har ofta utgått från så 

kallade plagganalyser. Denna uppsats avser att granska klädesplagg med kopplingar till 

politiska budskap samt analysera den mediala diskursen på de reaktioner som uppstått. Det är 

två plagg som kommer att vara till grund för min forskning. Dessa två är en byxdress från 

H&M samt en barntröja producerad av Zara. Dessa plagg har fått stort utrymme i media på 

grund av dess symbolik till pågående eller historiska konflikter. Byxdressen på grund av dess 

liknelse till den kurdiska militäruniformen och tröjan på grund av dess likhet till den uniform 

som judarna tvingades bära i koncentrationslägren under andra världskriget. Modevetenskaplig 

forskning visar att kläder bidrar till att skapa identiteter. Med hjälp av kläder kan du, 

åtminstone för en stund, bli någon annan. Den amerikanske nationalekonomen och sociologen 

Thorstein Veblen myntade teorin om iögonfallande konsumtion. I det konsumtionssamhälle vi 

idag lever i är denna teori än mer viktig. Fler människor har idag möjlighet att konsumera 

kläder än tidigare. Det är än idag ett stort mellanrum mellan de som kan handla koncept mode 

och de som får nöja sig med allt under detta. På grund av den massproduktion som exempelvis 

H&M och Zara använder sig av blir konsumtion möjlig för allt fler människor. Konsumtionen 

ställer därigenom krav på en ständig ström att producera nya klädesplagg. Den franske 

sociologen Pierre Bourdieu beskriver denna konsumtionskamp. Han menar att den fungerar 

som en kapplöpning, där en klass innehar en ägodel och hur den andra klassen så småningom 

hinner ikapp. ”Vilket är det ögonblick då sannolikheten att få sina intressen tillfredsställda 

genom att bli kvar i loppet upphör att överväga över sannolikheten att få dem tillfredsställda 

genom att gå ur loppet?” 1frågar Bourdieu i sin text.   

                                                
1 Pierre Bourdieu, Kultur och kritik, (Göteborg: Daidalos AB, 1991), 222. 
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Vad som kommer att granskas i denna text är när massproduktionen begår misstag och på 

så vis skapar reaktioner som inte var meningen att skapas. Enkla plagg med symboler kan 

skapa reaktioner då vi kopplar dessa symboler till tidigare sociala och politiska händelser. Vårt 

minne från det vi tidigare lärt oss kopplar dessa symboler till tidigare sociala händelser som vi 

bär med oss vid möten med nya företeelser.     

 

Syfte	  
 
 
 
Mitt syfte med denna forskning är att undersöka den mediala diskussion som uppstod efter 

lanseringen av två specifika klädesplagg. Vidare avser jag att analysera om dessa reaktioner var 

kopplade till människors tidigare erfarenheter från sociala och politiska händelser.   

Jag avser också att i denna uppsats visa hur kläder samspelar med rådande eller tidigare 

sociala klimat. Genom att kläder har en viss symbol eller liknar något som är starkt förknippat 

med tidigare händelser skapas skarpa reaktioner. Kan dessa reaktioner vara till hjälp i en 

pågående konflikt och på så vis belysa och lära människan vad som pågår långt borta? Eller 

hjälper modet att befästa de redan existerande, sociala strukturer som finns i samhället? Något 

som blivit intressant att titta närmare på har visat sig vara vårt inristade habitus. Bourdieu har 

arbetat mycket kring detta begrepp i sina forskningar. Enligt kultursociologen Donald Broady 

grundläggs en människas habitus genom de vanor hon sätter till liv i familjen och skolan. 

Vidare så fungerar det som ett omedvetet handlingsmönster som hjälper oss att veta hur vi ska 

reagera när vi möter nya, sociala händelser.2  

Förutom att bara granska reaktionerna blev det även intressant att studera vilka som 

reagerade vid de olika händelserna. Var det en allmän debatt vid de båda fallen eller var det en 

skillnad? 

I min sökning på tidigare forskning har jag funnit mycket om plagg med politiska 

kopplingar däremot har det inte förkommit lika mycket forskning om plagg som har kopplingar 

till plagg från Mellanöstern. Jag tycker därför det känns viktigt att belysa detta med ny 

forskning.  

                                                
2 Donald Broady, red, Kulturens fält: en antologi, (Göteborg: Daidalos AB, 1998), 13. 
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Min litteraturgenomgång har inte kunnat påvisa ett samband mellan klädskaparnas verk 

och de plagg som de sägs likna. Klädskaparna hävdar i de två fall som jag avser analysera i 

denna uppsats att liknelserna var oavsiktliga. Det är därför inte detta som är relevant i min 

studie utan i stället de reaktioner som skapas kring dessa plagg, främst den mediala diskursen.   

 

 

Frågeställningar	  
 
 
Min uppsats avser att besvara följande frågeställningar: 

 

• Hur pass avgörande är människans förförståelse vid möten av kläder som anspelar på en 

historisk eller samtida konflikt? 

• Hur skiljer sig den mediala diskursen vid Zara-tröjan kontra byxdressen från H&M?  

• Vilka olika röster hörs inom de olika mediediskurserna? 

 

 

	  

Material	  och	  avgränsningar	  
 
 
Då mina studieobjekt är något som ligger nära i tiden blir mitt primära material sociala nätverk, 

bloggar samt nyhetssidor på internet. Det vill säga elektroniska källor. De två olika exemplen 

kommer att granskas rent stilistiskt och jämföras samt påvisa olikheter i den mediala diskursen 

runt de två klädesplagg som jag valt. Det intressanta blir sedan att granska materialet runt om 

kring, alltså de mediediskurser som väcktes på grund av dessa plagg. Tre 

nyhetsartiklar/blogginlägg vardera har analyserats till de två händelserna.3 

                                                
3  Nyhetsartiklarna och blogginläggen kommer ifrån sidorna: www.dn.se, www.dailymail.co.uk 

www.blog.foreignpolicy.com , www.hej.blekk.se , http://www.aljazeera.com/, www.expressen.se  
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I min sökning på material innehöll dessa sidor mest innehållsrik information. Jag anser att 

det är intressant att ha med blogginlägg i min analys då dessa ger en god förståelse för hur 

plaggen uppfattas av den allmänna publiken. Dessa bloggar har även varit noggranna med att ta 

upp sociala händelser med kopplingar till klädesplaggen. Jag har valt att ha med både 

internationella reaktioner och svenska reaktioner i min analys. Både H&M och Zara har butiker 

runt om i världen. Svenska H&M står för över halva Sveriges modeexport4, därav blir de 

internationella reaktionerna lika relevanta som de svenska.  

Fokus i denna uppsats kommer inte att ligga vid huruvida plaggen är så pass lika de 

symboler eller tidigare använda uniformer eller inte. Det finns uppenbara skillnader mellan de 

plagg som analyseras och de symboler och tidigare plagg som de kommer att jämföras med. 

Det kan därför hävdas att föreliggande diskurs är orimlig. Trots detta kommer ändå en 

jämförelse göras vid plagganalysen men det kommer inte uppta allt för mycket fokus. Det som 

är intressant i denna fråga är hur ett plagg tillsammans med dess symboliska värde kan väcka så 

mycket uppmärksamhet.  

Anledningen till att jag valt dessa två exempel i min analys är för att de båda lanserades 

år 2014. Året har kantats av politiska konflikter och oroligheter. Runt om i Europa har det skett 

en markant ökning av högerextrema partier vilket gör att plagg med symboliska likheter till 

andra världskriget blir uppmärksammat. Konflikten som pågår i Kurdistan mot den Islamiska 

staten är också något som fått mycket mediautrymme under 2014.    

Initialt tänkte jag bara använda mig av H&Ms byxdress och dess kopplingar till den 

kurdiska uniformen. Under materialsökningen fann jag andra plagg som hade liknande 

politiska kopplingar. Det blev sedan intressant att jämföra denna mediediskurs med en med ett 

plagg som har en historisk koppling. De båda konflikterna skiljer sig även på grund av dess 

placering i världen.  

Inledningsvis var min tanke att jämföra med hur modet influerat samhället under tidigare 

konflikter och på så vis förhoppningsvis finna ett samband. Detta blev istället för omfångsrikt 

för en kandidatuppsats och begränsades därför till föreliggande uppsats syfte och 

frågeställningar.  

                                                
4 ”H&M mer än halva modebranschen” http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/hm-mer-an-
halva-modebranschen_7848826.svd (hämtad 6/1-2015). 
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Metod	  	  	  	  	  	  
 
 

Plagganalys enligt Jules Prown 

 

För att ge läsaren en god inblick i hur de olika plaggen ser ut kommer analysen börja med en 

plagganalys. Detta kommer att utföras enligt Jules Prown tre-stegsmetod. Modehistorikern 

Valerie Steele har i sin artikel: A Museum of Fashion Is More Than a Clothes-Bag konstaterat 

att forskare ofta ignorerat objektens stora innebörd för skapandet av kunskap.5 Fokus har 

istället varit vid språkbruket. Hon beskriver att trestegsmetoden i det första steget utgår från en 

beskrivning (description) där en observation görs av det synliga plagget. I detta steg får inga 

egna slutsatser eller tidigare antaganden göras. I det andra steget, Deduktionen (deduction), ska 

forskaren tänka sig in i hur det skulle vara att bära plagget. Då det inte alltid är möjligt att 

prova plagget själv kan det istället vara relevant att känna på dess material eller i annat fall 

tänkas in i en sensorisk upplevelse av plagget.6 I det tredje steget formas frågor och hypoteser 

som ska testas mot yttre bevis. Detta steg kallas enligt Prown för spekulationen (speculation). 

Dessa frågor kan variera beroende på forskarens fokus.7 I mitt fall kommer denna del främst 

handla om klädernas konnotationer till politiska eller sociala händelser. Det blir även denna del 

av plagganalysen som kommer leda in till diskursanalysen.  

Mina analyser omfattar första och tredje steget i ovanstående beskrivna metod. Denna 

avgränsning har gjorts då mitt fokus är att undersöka det mediala utrymme som båda plaggen 

fick, inte hur plaggen upplevs att bära.     

 

 

 

 

 

                                                
5 Valerie Steele, ”A museum of Fashion Is More Than a Clothes-Bag” i Fashion Theory, volym 2, fjärde 
utgåvan,(United Kingdom: Berg, 1998), 327. 
6 Valerie Steele, ”A museum of Fashion”, 329.  
7 Steele, ”A Museum of Fashion,”331. 
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Kritisk diskursanalys 

 

Min andra metod för denna uppsats är den kritiska diskursanalysen. Jag har till hjälp för att 

förstå hur jag ska gå tillväga med denna metod använt mig av boken Diskursanalys som teori 

och metod av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips.   

 Den kritiska diskursanalysen använder olika metoder och teorier för att granska 

relationen mellan diskursiv praktik och den sociala och kulturella utvecklingen som formas 

med hjälp av diskurserna.8 Winther Jørgensen och Phillips beskriver i sin bok vikten av 

mottagandet och producerandet av texter som bidragande faktor till att konstituera den sociala 

världen. Här menar de även att den sträcker sig förbi den skrivna texten och även innefattar 

bilder. Detta utgör en av de fem grundpelare som författarna menar är karakteristiskt för 

diskursanalysen som bygger på Fairclough och Wodak. Fyra andra gemensamma drag för den 

kritiska diskursanalysen skriver de är att diskursen både är konstituerande men även 

konstituerad, språkbruket ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget, diskursen 

fungerar ideologiskt samt att forskaren är kritisk i sitt angreppssätt och ställer sig på grund av 

detta på de undertryckta samhällsgruppernas sida.9  Centralt i Faircloughs perspektiv är att 

diskursen fungerar som en social praktik som både reproducerar och förändrar kunskap. 

Diskurs står således i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner. 10  Den 

mediediskurs som kommer att analyseras i denna uppsats blir ett tydligt exempel på hur 

diskursen kan påvisa vår sociala struktur i samhället.  

För att kunna förhålla sig till denna metod för att finna svar på mina frågor ska jag 

använda mig av Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys. Detta innebär att 

diskursen tolkas som: 

• En text, i detta fall blir det en blandning av det visuella och språkliga alltså både bilder 

av plagget men även den mediediskurs som plaggen ingår i 

• En diskursiv praktik (de produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med 

texten)  

• En social praktik (Den bredare sociala praktik som nyhetsartiklarna/bloggarna är en del 

av)11 

                                                
8 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur 
AB, 2000), 66. 
9 Winther Jørgensen och Phillips, Diskursanalys, 67-70. 
10Winther Jørgensen och Phillips, Diskursanalys, 71 
11 Winther Jørgensen och Phillips, Diskursanalys, 74. 
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Bilder av de plagg som kritiserats tillsammans med nyhetsartiklar och blogginlägg 

kommer att ingå i diskursanalysen. Språkbruket som används i de olika artiklarna står till grund 

för hur de sedan kan kopplas till vårt sociala samhälle. Den sociala praktiken kommer att 

analyseras i relation till relevanta teorier inom området.  

	  

Teoretiska	  utgångspunkter	  
 
 
Pierre Bourdieu och vårt inristade habitus 

 

Bourdieus studier av människans sociala relationer med olika agenter och institutioner grundar 

sig på tre begrepp; kapital, habitus och fält. Kapital är symboliska och materiella tillgångar. 

Vidare så skiljer Bourdieu på olika arter av kapital, dessa kan exempelvis vara: socialt, 

kulturellt och ekonomiskt kapital.12 Donald Broady förklarar habitus genom ett ”system av 

dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen.”13 

Vårt habitus är alltså människans tidigare erfarenheter som vi använder oss av i möten med nya 

sociala händelser. Enligt Bourdieu är människans habitus trögt vilket i sin tur gör att samhället 

är trögt.14 Det sista begreppet som Bourdieu använder sig av är fält. Detta kan definieras som 

ett system av relationer mellan positioner. Det består av en grupp människor och institutioner 

som strider om något som är gemensamt för dem. För att det ska kunna kallas fält krävs en 

skarp autonomi. Det vill säga en tydlig självständighet gentemot andra fält och omvärlden i 

övrigt.15  

I min studie av plagg som skapat starka reaktioner hos människor blir Bourdieus tre olika 

begrepp intressanta som teoretiska utgångspunkter. Ett plagg med tydliga politiska symboler 

som bärs av människor som inte förknippas med dessa symboler stör vårt habitus. Dessa 

störningar av det generella, modevetenskapliga habitus som idag förekommer i västvärlden 

kommer att utgöra grunden i denna uppsats. Det blir således endast begreppet habitus som 

                                                
12 Broady, Kulturens fält, 13. 
13 Broady, kulturens fält, 13. 
14 Lars Holmberg, Teorier om mode: stil som historiskt och teoretiskt objekt (Stockholm: Carlsson bokförlag, 
2008), 211. 
15 Broady, Kulturens fält, 15. 



Centrum för modevetenskap  Julia Mattsson 
Kandidatuppsats  2015-01-20 
 

 11 

kommer att användas som utgångspunkt i denna uppsats. Detta på grund av att förförståelsen 

tycks vara viktig i möten med nya händelser.  

     

 

Postkolonial teori enligt Edward W. Said 

 

Edward W. Said var en palestinsk författare och professor i litteratur och engelska. Han har 

skrivit mycket om vad han kallar Orientalism. Han menar att detta fenomen uppkom i början av 

1900-talet när Europas koloniala kontroll ökade från cirka 35% av jordens yta till cirka 85%.16 

Han anser att européerna använde sin kunskap till att ta över länder men kunskapen byggde 

dock på myter och vaga observationer som människan skapade på de resor de gjorde under 

denna tid. Dessa omvandlades sedan till makt som byggde på föreställningarna att dessa länder 

inte var kapabla till att styra sig själva.  

Denna skillnad mellan väst och öst lever kvar än idag men numera är öst Mellanöstern 

istället för orienten och i väst inkluderas även USA. Vi generaliserar och skapar ett ”vi” och 

”dem” som tar sig uttryck i media. Denna diskursanalys visar att Edward W. Saids tankar om 

en ”outplånlig indelning i västerländsk överlägsenhet och orientalisk underlägsenhet”17 lever, 

till viss mån, kvar än idag. Anledningar till detta är till viss del okunskap men även myter som 

cirkulerar om Mellanöstern. Dessa myter finns återspeglade i dagens media och kommer 

redogöras för i analysen nedan. Mycket av den forskning som Said arbetat med bygger på 

myter om orienten. Dessa myter går att koppla till det tidigare nämnda habitus. Precis som 

människans habitus är myter något som är svårföränderliga. Den franske författaren och 

litteraturforskaren Roland Barthes beskriver myten som ett slags språk.18 På grund av detta kan 

en myt vara vad som helst så länge den uttrycks i en diskurs. Vidare så förklarar Barthes att 

myten kan vara uråldrig men aldrig evig på grund av att människans historia omvandlar 

verkligheten till språk och därmed styr denna det mytiska språket.19  

   

  

 

Semiotik 

                                                
16 Edward W. Said, Orientalism,(Stockholm: Ordfront, 1993), 114. 
17 Said, Orientalism, 115.  
18 Roland Barthes, Mythologies,(London: Vintage, 2009), 131.  
19 Barthes, Mythologies, 132 
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Förutom begreppet myter talar Barthes om semiotiken. Han menar att de tolkas av människan 

utifrån två stadier: Denotation, vilket är det vi faktiskt ser. Exempelvis: ”en röd tröja” detta är 

helt enkelt det vi kan observera med våra ögon. Konnotationen är hur vi tolkar det, vi kanske 

tänker på ”jul, kärlek eller blod” när vi ser den röda tröjan. Dessa konnotationer är fria och 

arbiträra. Det finns inget rätt eller fel. Semiotiken blir på så vis studiet av tecken och symboler. 

Tecknen tolkas genom koder. Dessa är kulturella och historiska företeelser som människan inte 

alltid är medveten om hur de fungerar.20 Genom dessa tecken kan sedan mode bli ett språk. Ett 

tecken kan exempelvis vara doktor Martens kängor med en kjol, dessa utgör en mening. Alla 

tolkar dock inte detta på samma sätt, klasskillnader, kön, ålder är faktorer som kan innebära en 

skillnad i hur vi avkodar dessa tecken. Författaren Stuart Hall menar dock att alla de som delar 

samma modekod kommer tolka dessa tecken på ett ungefärligt lika sätt.21 De tecken som finns 

representerade i de plagg jag ska undersöka i denna analys har starka betydelser hos en del 

människor. Semiotiken besvarar varför människan reagerar som hon gör vid åsynen av dessa 

tecken.  

Barthes talar om modet som ett metaspråk. Detta är det språk man använder för att tala 

om ett annat språk. Han menar att ett modemagasin ”talar” om betydelsen av plagg precis som 

någon talar ett språk. 22 

Barthes tankar kring semiotiken blir nära kopplat till vårt habitus. Studiet av symboler är 

precis vad jag ämnar göra i denna forskning, det är dock något som ständigt kommer pågå i 

analysen utan att det omnämns så pass mycket. 

Semiotiken hade även kunnat fungera som en metod för uppsatsen. Denna valdes dock 

bort och ersattes med att göra en plagganalys istället. Studiet av symboler är likväl lika viktigt i 

denna uppsats och därför får den istället fungera som en teoretisk utgångspunkt.  

Tidigare	  forskning	  	  
 
 
Jennifer Craik har skrivit mycket om uniformen. Hon skriver mycket om hur uniformen 

sammanför olika koder. Att bära en uniform är att vara en viss person. Hon menar att den både 
                                                
20”Semiotik – identifierar budskap inom visuell kommunikation” http://www.tns-sifo.se/var-expertis/semiotik 
(hämtad 4/1-2015) 
21 Stuart Hall, The Work if Representation, i Representation: Cultural Representation & Signifying Practices, 
(Milton Keynes: Open University Press, 1997), 37-38  
22 Roland Barthes, Elements of Sociology, (New York, Hill and Wang, 1964), 92   
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kan skapa en sammanhållning mellan människor, exempelvis som den militära uniformen men 

även hur den kan användas inom cross-dressing, hos transvestiter et cetera. Craik resonerar 

vidare genom att hävda att uniformer kan bäras hos människor i utvecklande länder just för att 

demonstrera en önskad makt.23  

Förutom tidigare forskning om uniformen har jag även försökt hitta tidigare forskning om 

det kurdiska modet. Det finns inte alltför mycket publicerat men jag har lyckats hitta några 

artiklar som behandlar detta mode. Gillian Vogelsang-Eastwood har skrivit artikeln: ”Reza 

Shah’s dress Reforms in Iran”. Denna artikel beskriver just hur shah Reza, som regerade 1925-

1941, reformerade klädseln i Iran. Han införde ett förbud mot de tidigare mer inhemska, 

iranska kläderna och uppmanade nu istället folket att klä sig mer västerländskt. Kurderna som 

var bosatta i Iran under denna tid gjorde starkt motstånd till detta förbud. Trots detta så hade de 

väldigt liten inverkan på regimen. Kläderna innebär en samhörighet som kanske är än viktigare 

för detta folkslag som saknar tydlig landsgräns och som genom tiderna fått kämpa för ett land 

som de aldrig tillkännagivits. 

En relevant bok inom mitt ämne är Fashion at the Edge skriven av Caroline Evans. Hon 

skriver om gränsöverskridande mode under 1990-talet. Hon tar upp Comme de Garçons 

vår/sommar visning år 1995 som gick av stapeln samma dag som det femtio år tidigare hade 

friat de sista fångarna från koncentrationslägren i Auschwitz. Denna dag valde designern för 

Comme de Garçons, Rei Kawakubo, att låta två rakade män gå ner för den parisiska catwalken 

i randiga pyjamasar med nummer tryckta på dem. Visningen blev kritiserad både för dess 

timing men kanske allra helst i kombination med den slående likheten på de kläder de bar och 

koncentrationslägeruniformen.24  Förutom Evans exempel på visningar och kollektioner som 

återger en direkt koppling till en historisk händelse talar hon även om modets roll inom en 

labyrint. Detta är ett uttryck som Benjamin Walter använder och som hon återger inom 

modevetenskapen. Labyrinten står som en metafor för att allting kommer tillbaka. Evans 

nämner här korsetten som ett exempel som modeskaparen Vivianne Westwood först 

återlanserade och sedan Jean Paul Gaultier.25 Evans forskning skiljer sig dock från min i och 

med att hon studerat det gränsöverskridande modet inom koncept modet medan jag kommer 

fokusera på butiker som massproducerar mode.  

                                                
23 Jennifer Craik, Uniforms Exposed: from conformity to transgression, English ed., (Oxford, Berg, 2005) 5. 
24 Caroline Evans, Fashion at the Edge: Spectacle, Modernity and Deathliness (New Haven och London: Yale 
University Press, 2009), 19.  
25 Evans, Fashion at the Edge, 22. 
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Artikeln: ”The Extreme Goes Mainstream? Commercialized Right-Wing Extremism in 

Germany” skriven av Cynthia Miller-Idriss beskriver plagg med politiska symboler. Denna 

tillsammans med artikeln: ”Heil Hipster: The Young Neo-Nazis Trying to Put a Stylish Face on 

Hate” har gett mig stor inspiration och viktiga aspekter i min forskning.  Dessa har skrivit om 

modet och dess symbolik kopplat till högerextrema makter. På grund av Zara-tröjans 

konnotation till andra världskriget blir den senaste forskningen om nynazismen relevant att ha 

läst.  

 

 

	  

Disposition	  
 
 
 
Först kommer jag att presentera en bakgrund till de två studieobjekten. Dessa kommer sedan 

analyseras var för sig. Inledningsvis kommer en plagganalys att genomföras för att ge läsaren 

förståelse för hur plaggen ser ut, därefter följer en naturlig diskursanalys. Efter detta följer en 

sammankopplande diskussion om de båda objekten och därefter en avslutning på min forskning 

som även kommer presentera förslag på vidare forskning inom ämnet.  

 

	  

Bakgrund	  
 
 
 

H&Ms reklamkampanj för en del av deras höstkollektion -14 var en reklamfilm som 

visades på TV. Kvinnan i reklamen bär en militärgrön byxdress som i sin kritik fått höra att den 

är slående lik den kurdiska uniformen som kvinnorna ifrån PKK bär runt om i Mellanöstern när 



Centrum för modevetenskap  Julia Mattsson 
Kandidatuppsats  2015-01-20 
 

 15 

de i rådande stund försöker hålla Islamiska staten (ISIS) utanför deras gränser.26  H&Ms modell 

har även bälte i midjan och kängor som ytterligare understryker en autentisk militäruniform. De 

som har upplevt byxdressen som något kritiskt har menat att dessa attribut har ökat förhållandet 

till detta plagg och den militära uniformen. Kritik uppstår på sociala medier så som Facebook 

och bloggar. Pressansvarig på H&M går i en pressrelease ut med en ursäkt men hävdar 

samtidigt att likheten med den kvinnliga, kurdiska uniformen inte var avsiktlig. Flera 

nyhetsartiklar tar upp H&Ms ursäkt.  

Mitt andra studieobjekt är en tröja som klädeskedjan Zara designat. Tröjan var ämnad för 

barn och var randig med en stjärna på vänstra sidan av bröstet. Kritiken som uppstod handlade 

om likheten med de judiska fängelseuniformerna som de var tvungna att bära i 

koncentrationslägren under andra världskriget. Precis som med händelsen från H&M gick Zara 

ut med en officiell ursäkt. De tog till och med bort tröjan från försäljning. Men Zara menar att 

likheten var oavsiktlig och att de hade den typiska, amerikanska sheriffen med stjärna på 

bröstet som förebild för barntröjan. Den symboliska likheten med dess randiga bakgrund och 

den sexuddiga Davidsstjärnan var troligtvis den största anledningen till de omfattande protester 

som utbröt.  

Vad de två händelserna har gemensamt är att de båda klädskaparna hävdar att intentionen 

med kläderna aldrig varit att skapa en upprörd publik. Människor har tolkat plaggen utifrån 

symboliska likheter. Det kan här vara värdefullt att använda sig av den litterära kritiken, 

intentional fallacy. Denna kritik bygger på att modeskaparens intention med ett plagg inte 

behöver vara detsamma som hur publiken väljer att uppfatta det.27 Zaras klädskapare designade 

en barntröja som skulle påminna om vilda västern och få barnen att känna sig som en sheriff 

med den typiska stjärnan på bröstet. Konsumenterna tolkar inte alls tröjan på samma sätt som 

Zaras klädskapare önskade att de skulle tolka den. Istället blir den randiga tröjan tillsammans 

med Davidsstjärnan på bröst direkta metaforer för andra världskriget och de kläder judarna blev 

tvungna att bära i koncentrationslägren.  

    

 

                                                
26 ISIS (även IS) står för Islamiska staten. Deras är att skapa en Islamisk stat runt Irak och Syrien. De har rötter i 
Al Qaeda och tror starkt på Sharia lagarna och hyser inga tvivel i att använda sig av extremt våld så som publika 
avrättningar, halshuggning etc för att få sin makt igenom. Jag kommer hädanefter använda mig av förkortningen 
ISIS i min analys.   
27 ”Intentional Fallacy” http://faculty.smu.edu/nschwart/seminar/fallacy.htm (hämtad 5/1-2015). 
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Analys	  av	  de	  två	  händelserna	  
 
 

Peshmerga-chic och den kakigröna byxdressen 
 
 

 
Den kakigröna byxdressen är heltäckande med långa ärmar och ben. Framtill på bröstet finns 

två fickor samt två till under höfterna. Byxdressen har en åtdragande resår i midjan. 

Passformen är lös med slejfar längst ned vid benslutet som ger bäraren chans att vika upp dem. 

Enligt H&Ms hemsida är byxdressen i ”vävd kvalitet och med en lätt lyster” och bestående av: 

72% modal samt 28% polyester.28 Byxdressen har även knäppning framtill som gör det möjligt 

att knäppa upp och skapa en urringning. I övrigt finns inga utsmyckningar på plagget.     

Det som analyseras i denna text är främst plaggen och dess kopplingar till sociala 

sammanhang. Denna byxdress är lik den uniform som kvinnorna ifrån PKK bär. Här kan det 

därför vara relevant att jämföra med hur PKKs uniform ser ut. I en av artiklarna som behandlas 

här nedanför uppmanar de läsaren att jämföra själva hur pass lika plaggen är. Det är tydligt att 

plaggen skiljer sig åt med tanke på de olika material som de består av. Enligt H&Ms hemsida 

är deras byxdress gjord i ett material som kommer kännas luftigt att bära. Den kurdiska 

uniformen är skapad för att klara såväl heta somrar som kalla vintrar. H&M skapar en påtaglig 

likhet mellan byxdressen och den kurdiska, kvinnliga uniformen genom att de förser sin modell 

med ett skärp i midjan. Det skärp som kurdiska kvinnor bär till alla sina traditionella kläder 

inklusive uniformen heter: Pshtênd. Detta skärp består av ett bredare tyg som ofta matchar den 

övriga klädseln. H&M använder ett tunt, brunt skärp i sin reklamfilm för byxdressen, återigen 

en olikhet från det typiskt kurdiska. Viktigt att poängtera är dock att byxdressen i sig inte säljs 

med ett medföljande skärp. Enligt bilder på den kurdiska uniformen ska den vara tvådelad. 

Detta är på så vis en skillnad från det plagg som H&M producerat.  
 

Disgraceful to say the least, At times like these, they choose to capitalise from the brave kurdish 
fighters in Kurdistan. They should be ashamed of themselves!29  

                                                
28 ”Product detail”  http://www.hm.com/se/product/42630?article=42630-A (hämtad 6/1-2015). 
29 ”H&M apologises after being accused of modelling £15 khaki outfit on uniform worn by Kurdish female 
fighters battling ISIS” http://www.dailymail.co.uk/news/article-2782418/H-M-apologises-Peshmerga-chic-
jumpsuit-Clothing-chain-embarrassed-accused-modelling-15-khaki-outfit-uniform-worn-Kurdish-female-fighters-
battling-ISIS.html (hämtad 2/1-2015). 
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Detta citerar Tom Wyke i en nyhetsartikel från Dailymail den 6 oktober 2014. Arwin Banirad 

heter mannen som valde att uttrycka sig vid åsynen av H&Ms militärliknande byxdress som 

lanserades som en del av deras höstkollektion 2014. Denna kommentar var bara en av många 

som uttrycktes i och med denna produktion. Många av de upprörda människorna valde 

Facebook som plattform för att uttrycka sitt missnöje över det producerade plagget. De hävdar 

att H&M är respektlösa och en av dem som kommenterat händelsen på sociala medier skriver 

att delar av den vinst H&M gör på detta plagg bör ges till de kurdiska soldaterna och deras 

familjer. Rösterna som hörs kommer från kurder och det tycks inte vara någon allmän debatt 

om byxdressen. Wyke skriver vid flertal tillfällen att det är delar av det kurdiska folket som 

blivit upprörda över plagget. Här syns en tydlig koppling till det inristade habitus som Bourdieu 

talar om. Det som ligger människan nära hjärtat gör att hon reagerar. Vi hör således väldigt få 

västerländska röster uttrycka sig om denna händelse. Den pågående konflikten i Mellanöstern 

är inte lika aktuell hos oss som hos det kurdiska folket.  

Förutom att återge upprörda kommentarer på sociala medier skriver Wyke även om den 

ursäkt som en pressansvarig var tvungen att publicera i och med de starka känslor som plagget 

väckt. Ida Ståhlnacke som är en av de pressansvariga på H&M säger i sin ursäkt att de är 

uppriktigt ledsna om de förolämpat någon med detta plagg. Vidare menar Ståhlnacke att de 

valde att producera detta plagg på grund av den stora efterfrågan på byxdressar. Ståhlnacke 

förklarar att: 

 
The jumpsuit in question is made in a light and comfortable material and is a part of a larger 
collection consisting of many garments in khaki green, which also is one of the trendiest colors 
this season. 30  

 

Detta kan tolkas som ett försök att påvisa plaggens differentiering. En militärisk uniform 

är generellt inte gjord i ett ”lätt och komfortabelt material” utan snarare något mera slittåligt 

och tungt material. Ståhlnackes språkbruk visar att hon rättfärdigar sitt företag från den kritik 

de mottagit. Hon är noga med att poängtera det faktum att byxdressen ingår i en kollektion av 

andra kakigröna plagg. Vidare så använder hon sig av sin moderiktiga auktoritet genom att 

hävda att den kakigröna färgen är en av de trendigaste färgerna denna säsong. Återigen ett slags 

rättfärdigande för produktionen av byxdressen. Trots att H&M ber om ursäkt för de upprörda 
                                                
30 ”H&M apologises after being accused of modelling £15 khaki outfit on uniform worn by Kurdish female 
fighters battling ISIS” http://www.dailymail.co.uk/news/article-2782418/H-M-apologises-Peshmerga-chic-
jumpsuit-Clothing-chain-embarrassed-accused-modelling-15-khaki-outfit-uniform-worn-Kurdish-female-fighters-
battling-ISIS.html (Hämtad 2/1-2015). 
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känslor som de skapat finns även en del självförsvar i deras ursäkt. H&M som en stor, global 

modekedja förväntas ta ansvar om de bidrar till upprörda eller missnöjda konsumenter. En 

ursäkt hade på samma sätt varit förväntad om en kund inte blivit erbjuden den service den är 

berättigad till eller om han eller hon varit missnöjd med en vara. 

En annan digital nyhetssida valde också att skriva om detta ämne. De har i sin artikel med 

en bild av H&Ms byxdress samt en bild på en kurdisk kvinna iklädd sin uniform. De uppmanar 

läsaren att själva bedöma hur pass lika de är. Författaren till denna artikel påpekar även att 

överlappningen mellan mode och det militära har varit aktuellt länge. 31  Här nämns 

bombarjacka och trenchcoaten som exempel på tidigare militära plagg som designers sedan 

anammade i sina kollektioner. Återigen finner vi ett tema där media snarare slätar över denna 

händelse.  Foreign Policy tar upp en viktig aspekt i sitt reportage genom att skriva:  

 
So perhaps the female Kurdish fighters were indeed H&M's inspiration for their jumpsuit. If so, 

let's hope they get more attention as a result. They are a fascinating group of women and are 

currently on the front lines against the Islamic State.32 

 

Författaren föreslår här att de upprörda känslor som uppstod på grund av detta plagg 

kan få omvärlden att uppmärksamma den pågående konflikt som sker i Kurdistan. På så 

vis blir klädesplagget ett viktigt politiskt redskap i ett krig. På grund av den mediala 

diskurs som skapades i och med detta plagg riktas nu ett helt nytt fokus på vad som 

försiggår i Mellanöstern.  

Elias Groll som har skrivit artikeln för Foreign Policy ger även läsaren en 

återblick till en tidigare publicerad artikel på samma sida. I denna återblick redogör han 

om en kvinnlig krigare från PKK vid namn Avesta. Genom att återupprepa en tidigare 

artikel vill Groll återigen belysa den konflikt som pågår. I artikeln berättar författaren 

hur Avesta sett sin döda brors kropp och därefter valt att gå med i PKK och strida för 

sitt land. Vidare så skriver de att detta är en stark och viktig motsats att visa upp för 

omvärlden, att den ”muslimska kvinnan” inte bara ska fungera som en hemmafru. Detta 

är något som annars tycks vara en allmän uppfattning om den muslimska kvinnan enligt 
                                                
31 ”Why is H&M apologizing for its kurdish look-alike jumpsuit?”  
http://blog.foreignpolicy.com/posts/2014/10/09/why_is_hm_apologizing_for_its_kurdish_look_alike_jumpsuit 
(Hämtad 2/1-2015). 
32 ”Why is H&M apologizing for its kurdish look-alike jumpsuit?”  
http://blog.foreignpolicy.com/posts/2014/10/09/why_is_hm_apologizing_for_its_kurdish_look_alike_jumpsuit 
(Hämtad 2/1-2015) 
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sidan. Foreign Policy kallar PKK för en marxistisk organisation och menar att mängden 

kvinnor i organisationen är: ”a rarity in the conservative cultures of the muslim world.” 
33 Winther Jorgensen och Phillips menar att användandet av objektiva modaliteter är 

ofta förekommande i massmedier. Genom att skriva att PKK är en marxistisk 

organisation, inte exempelvis ’har rötter i marxismen’ eller ’fått inspiration från 

marxismen’ visar de läsaren att detta inte är en tolkning utan fakta. Enligt Winther, 

Jorgensen och Phillips använder medierna dessa modaliteter för att spegla dess 

auktoritet.34 Att de över huvud taget skriver ”muslim world” är intressant. Mycket av 

stridigheterna som pågår i Kurdistan mot ISIS händer i den syrianska delen. Många av 

de civila och även de som strider är kristna i denna del av Kurdistan. Enligt Said är detta 

vanliga förekommande när man talar om Mellanöstern. Den västerländska människan 

drar gärna generaliseringar när man talar om länderna i Öst. Han beskriver en hel del 

myter som existerar om orienten som Said väljer att kalla det. Han nämner bland annat 

att man ofta porträtterar familjen och dess mansdominerande struktur.35 

Uppdelningen av ett ”vi” och ”dem” är underliggande tema i hela denna artikel. 

Författaren tycks ha en idé om hur de ”muslimska grupperingarna” brukar se ut, när det 

i själva verket är denna generalisering som media ofta målar upp för oss. Wyke menar 

även att en upprördhet är något som den kurdiska befolkningen får utstå för att 

undervisa det västerländska folket om vad som försiggår i Mellanöstern. Hela artikeln 

slutar med att berätta för läsaren att Avesta omkommit kort efter publiceringen.  

En tredje skrift som behandlar denna händelse kommer från nyhetssidan Aljazeera 

English. Denna sida har som mål att rapportera från områden som inte får lika stort 

mediautrymme som andra.36 I ledaren ”Is Peshmerga chic offensive?” för den kurdiske 

författaren Agri Ismail en diskussion i ämnet. Redan i artikelns inledning märks det att 

författaren menar att den upprördhet som händelsen skapat är felplacerad. Ismail skriver 

                                                
33 ”Why is H&M apologizing for its kurdish look-alike jumpsuit?”  
http://blog.foreignpolicy.com/posts/2014/10/09/why_is_hm_apologizing_for_its_kurdish_look_alike_jumpsuit 
(Hämtad 2/1-2015) 
34 Winther Jørgensen och Phillips, Diskursanalys, 88. 
35 Said, Orientalism, 458. 
36  ”Corporate Profile – About Us – Al Jazeera English” 

http://www.aljazeera.com/aboutus/2006/11/2008525185555444449.html (Hämtad: 5/1-2015) 
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att som kurd är han stolt över det faktum att ”Peshmerga chic37” blivit välkänt. Ismail 

påstår, likt tidigare författare, att kopplingen från det militära till mode har varit vanligt 

förekommande under en lång tid. Han påstår även att en upprördhet är rättfärdigad när 

dominerande kulturer lägger beslag på underminerande kulturers markeringar.38  

 
Similarly, though Saddam Hussein did not profit financially from dressing in traditional Kurdish 
clothes as he did for several photo-ops, he was an oppressor appropriating the signifiers of those he 
was doing his very best to eradicate, adding another element to his practice of ethnic cleansing: 
That which he could not destroy, he could simply take and claim as his own.39 

 

Vidare så menar Ismail att när H&M tillverkar ett plagg som liknar den kurdiska arméns 

handlar det inte om att dominera över den kurdiska kulturen. Han skriver istället att det 

är ett resultat av den mediatäckning som Peshmerga-soldaterna fått på grund av sitt mod 

i sin konfliktföring mot ISIS. 

 Ismail ger ett tredje perspektiv på denna händelse. Detta är till skillnad från de 

tidigare skrifterna en ledare vilket ger honom friheten att uttrycka sin personliga och 

politiska åsikt. Hans språkbruk blir därför personligt. Han refererar till egna 

diskussioner han har fört med människor i hans omgivning när de frågat honom den 

simpla frågan: ”var är du ifrån?”.  Svaret på denna fråga har ofta lett till 40 minuters 

långa förklaringar och ritningar på servetter på grund av att så få människor vet vart 

Kurdistan är beläget. Att Kurdistan nu blir mer omnämnt i media leder till att fler 

människor lägger märke till detta lands existens. Fortsättningsvis så menar Ismail att 

denna inverkan som de kvinnliga soldaterna haft på modet gör att de äntligen kan styra 

Kurdistans historia. Han menar även att detta leder till en alternativ bild av den 

”muslimska kvinnan” då hon annars framställs som ”underkuvad och burka-klädd” i 

media. 40 Här generaliserar inte Ismail den ”muslimska kvinnan” utan istället hur hon 

blir framställd i media och menar att denna händelse kan bryta det mönstret. Diskursen 

                                                
37 ”Peshmerga-chic” är något som har varit ett återkommande uttryck i den mediala diskursen jag har analyserat. 
Uttrycket tycks ha uppstått i och med lanseringen av denna byxdress från H&M. Peshmerga är ett samlingsnamn 
för armerade, kurdiska soldater. Uttrycket verkar hänvisa till en kakigrönklädd kvinna. 
38 ”Is ’Peshmerga-chic offensive?” http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/10/peshmerga-chic-offensive-
2014101173639489234.html (Hämtad: 2/1-2015) 
39 ”Is ’Peshmerga chic’ offensive?” http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/10/peshmerga-chic-offensive-
2014101173639489234.html (Hämtad 2/1-2015) 
40 ”Is ’Peshmerga chic’ offensive?”  http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/10/peshmerga-chic-
offensive-2014101173639489234.html (Hämtad 2/1-2015) 
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som leder till en upprörd publik ska inte krävas för att ändra en förutfattad mening om 

en hel grupp av människor. Det upplevs avlägset att samma generaliseringar skulle dras 

om den ”europeiska kvinnan”.  

Ismail är även noggrann med att poängtera att endast ett fåtal människor blivit 

upprörda över detta plagg. Han säger att han har visat bilden för flertalet kurder som 

istället blivit stolta över att H&M valt att ta inspiration från de kurdiska soldaterna. Han 

menar att alla har rätt till sin åsikt men att sociala medier gör det möjligt för dessa få 

människor som blivit upprörda att tala för alla.41  

Tidigare forskning om kurdiskt mode visar oss att kurderna tidigare har fått kämpa 

för att få bära sin typiska klädsel. Gillian Vogelsang-Eastwood skriver om Reza Shah 

och hans klädselreformering år 1928. Reza Shah hade makten i Iran från 1925 till 1941. 

Han önskade göra Iran till ett mer modernt och västerländskt samhälle. Just kläderna var 

en viktig aspekt för att skapa ett enat Iran där alla kunde känna sig trygga. Många 

hyllade Shahens försök att skapa ett mer västerländskt Iran medan andra motsatte sig 

hans idéer. Kurderna i Iran var en av de grupper som försökte skapa motstånd mot den 

reformering av klädsel som Reza Shah införde. De önskade få fortsätta bära sina 

traditionella kläder vilket shahen förbjöd.42 Teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal 

Moffe förklarar detta genom en pågående antagonism. Denna hör ihop med begreppet 

hegemoni och innebär att de lägre samhällsklasserna kommer att motsätta sig mot vad 

den härskande klassen har bestämt. Lars Holmberg beskriver att antagonismen uppstår 

och är på samma sätt en reaktion mellan de som försöker förändra en viss identitet till 

ett visst sätt. Genom denna antagonism är hegemonin aldrig säkerställd. Utan något som 

hela tiden kan skifta.43 Detta ger en bakgrund till hur pass viktig den traditionella 

klädseln är för det kurdiska folket. Till en början drabbades endast männen av Rezas 

reformering. Detta kom att ändras när han några år senare införde ett förbud mot att 

bära slöja. Detta var något som Reza Shah blev som mest kritiserad för av alla sina 

reformer.  Historien visar att det kurdiska folket blivit förbjudna att bära de kläder som 

de önskar bära. Vidare kan detta vara en av anledningarna till varför delar av det 
                                                
41 ”Is ’Peshmerga chic’ offensive?” http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/10/peshmerga-chic-offensive-
2014101173639489234.html (Hämtad 2/1-2015) 
42  Gillian, Vogelsang-Eastwood,. "Reza Shah’s Dress Reforms in Iran." The Berg Fashion Library. Sept. 
http://www.bergfashionlibrary.com.ezp.sub.su.se/view/bewdf/BEWDF-v5/EDch5051.xml (Hämtad 7/1-2015). 
43 Lars Holmberg, Teorier om mode: stil som historiskt och teoretiskt objekt, 277 
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kurdiska folket nu blir så upprörda när H&M tillverkar ett plagg som liknar deras 

uniform. 

Förutom det kurdiska folkets historia visar även uniformens bakgrund på en 

möjlig förklaring till varför denna diskurs uppkom. Jennifer Craik menar att uniformen 

kan verka som en demonstration av en önskad makt för u-länder.44 Alltså väljer den 

kurdiska armén att bära en uniform som påvisar en önskad makt hos fienden och 

västvärlden. Det blir därför problematiskt när ett multinationellt företag från västvärlden 

producerar en byxdress av samma karaktär.  

  

                                                
44 Jennifer Craik, Uniforms Exposed: From Conformity to Transgression (New York: Berg, 2005), 7. 
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Tröjan	  ”Sheriff”	  och	  uppkomsten	  av	  ”Nipster”	  
 

Denna tröja är gjord för barn och är blå-vit randig. Den har långa ärmar och tre dekorativa 

knappar på vänstra axeln. Förutom denna detalj så har den förutom dessa knappar även en gul 

sex-uddig stjärna placerad på vänster bröst. Enligt vissa källor ska det även stå ”sheriff” i 

stjärnan. De bilder jag har sett av tröjan har jag haft svårt att urskilja om detta är fallet och alla 

källor har inte nämnt denna text. Tröjan består av 100 % bomull. Det är inte en figurnära tröja 

och i beskrivningen av den ska den passa både pojkar och flickor.  

Återigen handlar detta om huruvida plagget är likt det plagg som det kopplats till. I detta 

fall den uniform som judar tvingades att bära i koncentrationslägren under andra världskriget. 

Kopplingen görs främst på grund av den sexuddiga stjärnan som är placerad på bröstet. Det är 

även denna som väckt upprörda känslor. De uniformer som judarna tvingades bära i lägren var 

även randiga likt den tröja som Zara producerat.   

En artikel av expressen har behandlat denna händelse. Denna artikel visar en bild på 

Zaras producerade tröja med en jämförande bild på den fånglägertröja som judarna var tvungna 

att bära bredvid. Vad som blir tydligt när man ser de båda tröjorna jämsides är dess slående 

olikhet med varandra. Färgerna stämmer inte överens, ränderna går horisontellt på den tröja 

Zara producerat medan plagget från förintelsen hade vertikala ränder, denna hade även knappar 

för att kunna öppna och stänga tröjan. Den sex-uddiga stjärnan är även placerad på motsatta 

sidor på bröstet.45  Bildtexten under bilden lyder:  

 
Zaras tröja för barn är randig med en gul stjärna på bröstet – precis som kläderna de judiska 

fångarna tvingades bära i nazisternas förintelseläger.46 

 

Likheten till fånglägerkläderna beskrivs som självklar trots att bilden tyder på en hel del 

olikheter. Beviset till många människors reaktion ligger i semiotiken. Randigt tillsammans med 

den sex-uddiga stjärnan blir en direkt koppling till andra världskriget för många västerländska 

människor.  

DN valde också att publicera en artikel om denna tröja. De skriver att likheten mellan 

tröjan och fångkläderna har väckt stor uppståndelse på sociala medier. Enligt artikeln ska 

                                                
45 Se bild i bildbilaga nedan. 
46 ”Zaras tröja ser ut som kläder från förintelsen” http://www.expressen.se/nyheter/zaras-troja-ser-ut-som-klader-
fran-forintelsen/ (Hämtad 6/1-2015) 
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författaren Henrik Arnstad som har skrivit mycket om antisemitism uttryckt sig på sitt Twitter 

konto genom att undra om det ”är nåt sjukt skämt”. 47   

Under andra världskriget tvingades judarna i koncentrationslägren att bära liknande 

randiga uniformer med en davidsstjärna på bröstet. Davidsstjärnan är en känsloladdad symbol. 

Den var under tidigare århundraden vanligt förekommande bland många kulturer och inte 

enbart kopplad till judendomen. Under andra världskriget gjorde Hitler tillsammans med 

nazisterna davidsstjärnan till en skamfull symbol som judarna var tvungna att bära. Enligt en 

polisförordning från 1941 var det bestämt att:  

 
Judar, som fyllt sex år, är förbjudna att visa sig offentligt utan en judestjärna. Judestjärnan består 
av en handflatsstor, på svart sydd sexuddig stjärna av gult och med svart påskrift Jude. Den skall 
bäras fullt synlig och fastsydd på vänstra bröstsidan av klädesplagget.48 

 

Numera finns den sexuddiga stjärnan på Israels flagga, möjligtvis som en påminnelse om de 

många liv som skördades under andra världskriget. På grund av dess historiska bakgrund är det 

därför inte konstigt att tröjan från Zara väckt så starka känslor hos människor. Den sex-uddiga 

davidsstjärnan har fått en stark semiotisk laddning på grund av de koder vi kopplar denna med.  

Zara fick precis som H&M be om ursäkt för den upprördhet som de skapat. De skriver i 

en kommentar på deras officiella Twitterkonto att tröjan var inspirerad från de klassiska 

västernfilmerna. De döpte tröjan till ”Sheriff” och den sexuddiga stjärnan skulle vara en 

symbol för den stjärna som sheriffer bär på sin mundering. Precis som i fallet med H&Ms 

byxdress menar skaparen att intentionen aldrig var att skapa de upprörda känslor som uppstod. 

Zara beslöt sig även för att ta bort tröjan för försäljning.49 DNs artikel avslöjar även att Zara 

fått motta kritik på grund av en tidigare händelse. Då hade de producerat en väska med hakkors 

på. De ska även här ha ursäktat sig och sagt att de missat hakkorsen.50 

Michaela på bloggen Hej Blekk! Tar upp händelsen om Zaras tröja i blogginlägget: ”När 

nazism blir hippt”. Michaela beskriver sig själv som en socialistisk, feminist. Hennes blogg var 

bland annat utsedd till Sveriges femte största politikblogg år 2014.51 Hon tror på Zara när de 

ursäktat sig i media och på deras förklaring att det aldrig varit meningen att skapa upprörda 

                                                
47 ”Zaratröja väcker ilska – liknar förintelsekläder” http://www.dn.se/ekonomi/zaratroja-vacker-ilska-liknar-
forintelseklader/ (Hämtad 6/1-2015) 
48 ”Davidsstjärnan en känsloladdad judisk symbol” http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/davidsstjarnan-en-
kansloladdad-judisk-symbol (Hämtad 7/1-2015) 
49 ”Zaratröja väcker ilska – liknar förintelsekläder” http://www.dn.se/ekonomi/zaratroja-vacker-ilska-liknar-
forintelseklader/ (Hämtad 6/1-2015) 
50 ”Zaratröja väcker ilska – liknar förintelsekläder” http://www.dn.se/ekonomi/zaratroja-vacker-ilska-liknar-
forintelseklader/ (Hämtad 6/1-2015) 
51 ”Om mig – Hej Blekk” http://hej.blekk.se/om/ (Hämtad 7/1-2015) 
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känslor. Däremot förundras hon över hur plagget kan ha gått igenom ett helt designteam utan 

att någon reagerat.52 Michaela drar en parallell med plagg som exempelvis Zara producerat till 

det nyuppkomna fenomenet ”Nipster”. Detta är en sammanskrivning av nazi och hipster. Hon 

hänvisar vidare till sidan Rolling Stone som skrivit en artikel om detta fenomen i juni i år. 

”Nipster” står för hipsterklädda människor med högerextrema åsikter. Rolling Stone skriver i 

sin artikel om de unga tyskar som genom sitt nya sätt att nå ut till unga på internet får 

nynazistiska människor att integrera med samhället på ett annat sätt. Tidigare har nynazister 

ofta kopplats till en speciell stil. Bombarjackor, stålhättor och rakade huvuden har varit tydliga 

attribut för den högerextrema sidan. I och med uppkomsten av ”Nipster” har detta ändrats 

markant. Patrick Schroeder är en omtalad och välkänd nynazist ifrån Tyskland. Han är även 

hjärnan bakom ”Nipster” och den modernisering av nynazismen som han menar är viktig för 

dess etablering. Rolling Stone skriver att Schroeder ibland håller seminarier för att visa hur 

nynazister kan klä sig mindre hotfullt och menar att alla från hip-hopfans till hipsters ska kunna 

dela hans åsikter.53 Uttrycket blev känt i och med en bild som publicerades från Magdeburg i 

Tyskland där en demonstration för Tysklands nationaldemokratiska parti, NPD, hölls. Bilden 

visar oss män iklädda svarta, tajta jeans, skägg och tygväskor med ironiska texter. ”Society had 

started to react against the extreme right, and it became less attractive for young people to 

stigmatize themselves”54 säger Simone Rafael som är chefredaktör för en högerextrem blogg. 

Just därför började man istället efterlikna de som tidigare ofta kopplades med den extrema 

vänstern istället.  

Artikeln beskriver även klädesmärken som haft en stark association till högerextrema 

grupper. Bland annat skriver de om märket Lonsdale som är ett brittiskt sportvarumärke. Detta 

märke blev anammat av nynazister på grund av att de med hjälp av en halvöppen bombarjacka 

kunde bokstavera ”NSDAP” som står för nazistpartiet. Geurt Schotsman som är den politisk-

progressive ägaren för märket säger att han aldrig har önskat denna naziststämpel kopplat till 

sitt märke. Han har försökt att bevisa motsatsen genom att stötta pride festivaler, kampanjer 

som ”Lonsdale loves all colours” et cetera. De gick till och med så långt att de förbjöd 

                                                
52 ”När nazism blir hippt” http://hej.blekk.se/2014/08/28/nar-nazism-blir-hippt/ (Hämtad 7/1-2015) 
53 ”Heil Hipster: The Young Neo-Nazis Trying to Put a Stylish Face on Hate” 
http://www.rollingstone.com/culture/news/heil-hipster-the-young-neo-nazis-trying-to-put-a-stylish-face-on-hate-
20140623 (Hämtad 7/1-2015) 
54 ”Heil Hipster: The Young Neo-Nazis Trying to Put a Stylish Face on Hate” 
http://www.rollingstone.com/culture/news/heil-hipster-the-young-neo-nazis-trying-to-put-a-stylish-face-on-hate-
20140623 (Hämtad 7/1-2015) 
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högerextrema affärer att sälja hans märke, detta medförde en minskning av försäljningen med 

35 procent.55  

Michaela från Hej Blekk! menar att de designmisstag som exempelvis Zara gör i det här 

fallet hjälper till att normalisera rasism. Högerextrema tankar infiltreras i mainstreamkulturen 

och i och med högerextrema gruppers nya taktik att inte längre särskilja sig blir dessa tankar 

mer och mer en del av vår vardag.56  

Detta kan, precis som Zara själv säger, varit ett misstag från deras sida. Det som blir 

intressant är hur ett plagg kan produceras och sedan tolkas till något så extremt som nynazism. 

Caroline Evans beskriver bilder med historisk koppling i sin bok Fashion at the Edge. Hon 

nämner designers från 1990-talet där bland annat Comme des Garçons och Margiela ska ha 

gjort kollektioner som mottog mycket kritik på grund av konnotationer till tidigare händelser. 

Hon menar att modebilder hade en historisk bakgrund på grund av de snabba förändringar i 

samhället som pågick parallellt. Vidare så föreslår Evans att genom att ta fram den historiska 

aspekten i kläder ger det människan en chans att förstå rådande sociala tillstånd.57  Den tröja 

som Zara lanserat gör oss påminda om vad som hände i Tyskland under 1940-talet på grund av 

dess symbolik som finns i tröjan. Enligt Evans så menar hon istället att tröjan lanserats och på 

så vis påvisar de högerextrema makterna som finns närvarande i vårt samhälle idag.  

Under 2010-talets har det skett en ökning av högerextrema grupper runt om i Europa. Inte 

minst här i Sverige då ett främlingsfientligt parti fick nästan 13 procent av rösterna i det senaste 

valet. 58 I och med att debatten kring rasism och främlingsfientlighet är så pass aktuell i dagens 

samhälle blir en sådan tröja som Zara låtit producera ett hett diskussionsämne. Plagget blir en 

symbol för att påvisa vårt samhälles klimat.  

För att koppla detta plagg till vårt inristade habitus märks en tydlig reaktion vid åsynen 

av den sex-uddiga stjärnan. Att reaktionen blir så stark handlar delvis om vårt rådande, 

politiska klimat med starka strömningar av högerextrema tankar men även på grund av att 

andra världskriget är väldigt bekant för oss. Svenska skolan har lärt oss om Hitler och hans 

förföljelse av judar sedan första klass. Det finns inristat i oss att vid åsynen av symboler som 

förknippas med denna konflikt reagerar vi. Precis som Bourdieu föreslår så hjälper vårt 

inristade habitus oss hur vi ska reagera när vi möter nya sociala händelser i våra liv. Vid åsynen 

                                                
55 ”Heil Hipster: The Young Neo-Nazis Trying to Put a Stylish Face on Hate” 
http://www.rollingstone.com/culture/news/heil-hipster-the-young-neo-nazis-trying-to-put-a-stylish-face-on-hate-
20140623 (Hämtad 7/1-2015) 
56 ”När nazism blir hippt” http://hej.blekk.se/2014/08/28/nar-nazism-blir-hippt/ (Hämtad 7/1-2015) 
57 Evans, Fashion at the Edge, 37-38. 
58 ”Röster – val 2014” http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/ (Hämtad 7/1-2015) 
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av tröjan reagerar vi därför med stark avsky på grund av att vi kopplar den till andra 

världskriget.  

 

 

Sammanfattande	  diskussion	  
 
 

De båda plaggen har blivit kritiserade i media. Det finns dock en markant skillnad i hur de har 

kritiserats. I fallet med tröjan från Zara märktes ett tydligt avståndstagande mot plagget. 

Konnotationen till andra världskriget och de uniformer som judarna tvingades bära var stark. 

Zara valde även att ta tröjan ur försäljning på en gång och detta var något som media 

uppmärksammade. I mediediskursen har jag inte funnit någon jude/judinna som uttalat sig om 

huruvida de känt sig kränkta eller upprörda. Istället är det den allmänna publiken som reagerar. 

Forskare inom antisemitism, bloggerskor, svenska mammor är bara ett fåtal av de människor 

som kommenterat händelsen. Bloggerskan från Hej Blekk! går så långt att hon drar paralleller 

till denna händelse och det nya uttrycket ”nipster” som står för en sammanskrivning av 

nynazist och hipster.59 Hon menar alltså att den här typen av ”designmisstag” på olika sätt 

normaliserar rasism. 

Mediaframställningen om den militärgröna byxdressen från H&M var däremot 

annorlunda. Om detta skriver de att de upprörda känslor som en del kurder kände i och med 

lanseringen av detta plagg snarare var något positivt för hela Kurdistan: uppmärksamheten i 

media kan i sådana här fall, menade de, leda till att fler människor lägger märke till den 

pågående konflikten. I de artiklar som har analyserats i denna uppsats menar författarna även 

att detta kan slå hål på myten om den ”muslimska kvinnan”. De menade att genom diskursen 

om byxdressen framfördes en annorlunda syn på denna ”muslimska kvinna”: nämligen den 

starka soldaten, inte den ”underkuvade och burkaklädda” kvinna som annars är en vanligt 

förekommande bild i media. 60  I denna diskurs finns bara den kurdiska befolkningen 

presenterad. Det tycks inte vara en allmän debatt som pågår utan författare till artiklar/bloggar 

hänvisar till en upprörd kurdisk publik. Agri Ismail, som är kurd, valde till och med att 

                                                
59 ”När nazism blir hippt” http://hej.blekk.se/2014/08/28/nar-nazism-blir-hippt/ (Hämtad 7/1-2015) 
60 ”Is ’Peshmerga chic’ offensive?” http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/10/peshmerga-chic-offensive-
2014101173639489234.html (Hämtad 2/1-2015) 
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förlöjliga den upprördhet som en del av den kurdiska befolkningen kände. Han menar istället 

att de ska vara stolta att H&M tar inspiration från deras soldater. Diskussionerna som fördes 

uppmanade läsaren att själv avgöra byxdressens likhet till uniformen. Barntröjan från Zara 

konstaterades vara lik trots att den jämförande bilden tydde på en hel del olikheter.   

Bara genom att undersöka dessa två plagg tydliggörs det faktum att Saids teorier om 

Orientalism och ett ”vi” och ”dem” fortfarande är aktuellt. Genom att vi, sedan den koloniala 

tiden, har delats upp i öst och väst blir det naturligt för den västerländska människan att reagera 

vid åsynen av den barntröja vars symbolik återkopplar till andra världskriget. Genom denna 

uppdelning blir åsynen av byxdressen inte lika dramatisk för den västerländska publiken. Said 

skriver att när en människa konfronteras med något okänt tar hon tillflykt till tidigare 

erfarenheter samt vad hon tidigare läst om detta nya.61 Han menar att texter skrivna av erkända 

människor, här nämner Said Napoleon som exempel, befäster och lever kvar hur vi upplever 

Orienten idag. Detta återses i denna uppsats där författare till artiklar beskriver hur den 

”muslimska världen” ofta uppfattas, vilket är något som bygger på tidigare myter. Enligt 

Fairclough leder diskurs både till reproduktion och förändring av kunskap.62 Denna analys 

belyser just detta: att de mentala bilder som existerar av den ”muslimska världen” och det andra 

världskriget både reproduceras och förändras genom diskursen efter lanseringen av dessa 

klädesplagg. 

Detta leder oss in på ytterligare en av uppsatsens inledande frågor, nämligen den om hur 

pass avgörande förförståelsen är vid mötet av nya intryck och upplevelser. Och givetvis bygger 

våra reaktioner på tidigare upplevelser men också på hur vi har fostrats och vad vi lärt oss i 

skolan. Genom dessa olika faktorer förstår vi sedan sociala koder på väldigt olika vis. Bourdieu 

menar att vårt habitus, alltså våra tidigare erfarenheter, är inristat och segt. Detta gör att myter 

om samhällen och kulturer som skiljer sig från vårat eget ofta blir bestående.63   

Enligt Skolverkets läroplan om Religionskunskap A som är en gymnasiegemensam kurs för 

samtliga program så ska kursen behandla: ”Kristendomen, de övriga världsreligionerna och 

olika livsåskådningar…” Det är således bestämt att vi ska lära oss främst om kristendomen och 

därefter de övriga världsreligionerna. Detta på grund av att det är ” denna tradition [som] 

förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället”64. Detta är inget 

märkligt men det kan kanske vara en av anledningarna till att vi skapar oss uppfattningar om 

                                                
61 Said, Orientalism, 179 
62 Winther Jørgensen och Phillips, Diskursanalys, 71 
63 Lars Holmberg, Teorier om mode: stil som historiskt och teoretiskt objekt, 211. 
64 Läroplanen för Religion A 
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människor från andra religioner/samhällen som inte alltid är sanna. Min undersökning har 

hursomhelst inte som syfte att besvara varifrån fördomarna och de förutfattade meningarna 

kommer ifrån utan snarare genom en diskursanalys visa att de existerar.  

Den diskursanalys som har förts här har alltså både befäst tidigare sociala strukturer men 

även till viss mån förändrat dem. Diskursen om H&Ms byxdress har fört ljus över de hårt 

krigande kvinnorna i Mellanöstern. I media har man menat att detta är något ovanligt i dessa 

länder. På så vis har, så att säga, nytt ljus förts över dessa kvinnor, samtidigt som man genom 

att överhuvudtaget ta upp den ”muslimska kvinnan” befäster fördomen att alla länder i 

Mellanöstern är muslimska och att det nu skulle finnas en sådan homogen grupp som 

”muslimska kvinnor”, jämför till exempel med att säga ”den europeiska kvinnan”. Åter igen 

har ”vi” väldigt lätt att se det heterogena i ”vårt” samhälle medan när ”vi” ser på ”de andra” 

gärna gör ”dem” till en homogen klump som ”vi” har lättare att överhuvudtaget förstå. Med 

Edward Saids ord kan man säga att vi använder vår västerländska överlägsenhet genom att 

nämna våra egenpåhittade myter (”i Mellanöstern är alla kvinnor kuvade”) för att påvisa deras 

underlägsenhet. 

Diskursen kring Zara-tröjan är lika intressant, den samspelar med vårt europeiska, 

politiska klimat. Det blåser starka vindar från extremhögern vilket gör att de människor som 

misstycker med dessa tankar är än mer känsliga mot antydningar till främlingsfientlighet, därav 

de starka reaktioner vi analyserat ovan. Vi kan även konstatera att reaktionerna kom från 

många olika håll, betyder detta att vi har större förförståelse för vad som pågick under andra 

världskriget i Tyskland än vad som sker i Mellanöstern idag? Kanske, men det som är tydligt i 

detta exempel är att vi inte behöver samma typ av myter utan att det redan finns ett givet sätt att 

reagera, och det både dramatiskt och kraftfullt. Vi behöver inte analysera en stjärna på en tröja, 

vi vet redan hur vi ska reagera på den: med aktivt och högljutt motstånd. Stuart Hall menar att 

genom att vi tillhör samma grupp tolkar vi det ”modevetenskapliga språket” på samma sätt.65 

Genom att vi ser Davidsstjärnan på en randig bakgrund kopplar vi det ögonblickligen till 

koncentrationsläger och andra världskriget och genom denna, för oss ganska tacksamma, 

tolkning kan vi få utlopp för den vrede och frustration det politiska klimatet väcker dagligen. 

 Genom denna typ av diskurs som jag analyserat ovan förändras vår syn och våra 

förutfattade meningar och fördomar hela tiden. Många gånger kanske i en riktning som inte är 

tydlig vid en första anblick. Vi kan i alla fall konstatera att klädesplagg kan vara användbara 

redskap för att föra en debatt framåt och på så vis ändra våra sociala strukturer. Men plaggen 

                                                
65 Hall, The Work of Representation, i Representation: Cultural Representation & Signifying Practices, 38 
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kan likväl endast reproducera redan, existerande sociala praktiker. Det är inte tillräckligt att 

bara studera språkbruket, det är lika relevant att studera vilka röster som hörs, varifrån de 

hämtar sina argument, objektets innebörd eller vår konnotation till de tecken som används.  

    

 

 

 

Sammanfattningsvis	  
 
Till en början var inte min tanke att jämföra de två mediediskurserna. Desto mer jag läste om 

de olika så insåg jag dock att det fanns en betydande skillnad på de två. Det blev därför detta 

som blev mitt primära studieobjekt.  

Det är intressant att sammanföra mode och politik på detta sätt. Det blir även tydligt att se 

den viktiga kopplingen som modet har på vårt samhälle. Det handlar inte bara om kläder som 

en människa bär för att inte frysa när det är kallt eller svettas när det är varmt. Det 

modevetenskapliga perspektivet är viktigare än så. Det kan, likt hur jag har försökt visa i och 

med denna uppsats, påvisa hur vårt samhälle är uppbyggt. Caroline Evans menar att genom 

kläder visas vår tids modernitet.66 Det kan med hjälp av postkoloniala teorier och semiotiska 

avkodningar berätta hur och varför en människa reagerar på ett visst sätt vid åsynen av ett 

plagg.  

Modevaruhus kommer med sina klädesplagg att fortsätta att väcka starka känslor. Det 

kan spekuleras att de designmisstag från H&M och Zara som analyserats i denna uppsats fört 

fram pågående konflikter i ljuset. ”Misstagen” har påmint oss om vad som skedde i Europa för 

70 år sedan och på så vis framfört en ny normalisering av främlingsfientlighet som vi såg i 

fallet med de unga ”nipsters” i dagens Tyskland. 

Detta kommer inte att sluta vara en relevant diskussion, det finns flertal olika möjligheter 

till fortsatta studier inom detta ämne. Rent historiskt så skulle det vara intressant att undersöka 

hur exempelvis Hitler påverkade klädmodet. Vidare är klädkoder i Mellanöstern ett relevant 

ämne i modevetenskapen som behöver utforskas mer. Kanske hur deras klädkoder kontra det 

                                                
66 Evans, Fashion at the Edge, 7  
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västerländska ser ut? Hur klädesbutikers olika led fram till lansering ser ut är även det ett 

intressant ämne att utforska inom modevetenskap. Vilka steg av granskning går ett klädesplagg 

igenom innan det hängs upp som produkt i butik?  

Fältet är brett och forskningsfrågorna många. Jag har i min uppsats visat hur det 

modevetenskapliga fältet kan ge ett ytterligare perspektiv på sociala och politiska 

forskningsfrågor.  
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