
Kvinnans klädsel
Inledning
Efter att ha surfat runt på olika sidor, pratat med olika kvinnor, läst Koranen och olika böcker så 
har jag kommit fram till följande:
Det finns många olika syner på vad som är den korrekta klädseln när man bär hijab. En del menar 
att man kan ta på sig en t-shirt och tights och en hijab. En del säger att det enda rätta är en stor svart 
abaya med en lång mörk sjal som täcker axlarna. Det jag vill få fram är fakta först och främst. Det 
får man genom att läsa i Koranen. Sen vill jag lyfta fram de olika synsätten. Som avslutning 
kommer jag att dra mina egna slut satser och berätta vad jag själv tycker. Syftet med arbetet är att 
bli mer tydlig i vart jag står och att öka mina kunskaper. Jag vill kunna ge svar på tal när någon 
kommer fram till mig och frågar vad jag anser, eller vad som är korrekt klädsel.

Koranen och Väst
Vi ska börja med att titta på vad det står i våran heliga Koran.
”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sinnlighet och inte 
bör visa mera av sina behag än vad som (anständigtvis) kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan 
så att den täcker barmen.” Koranen 24:31
Okej så om vi analyserar detta så betyder det i praktiken att vi ska inte se varandra i ögonen. 
Eftersom vi ska sänka våran blick. Eftersom vi lever i Europa i ett land som tycker det är väldigt 
viktigt med ögonkontakt så kan de här bli lite jobbigt. Ska man här följa Koranen och de Allah sagt 
eller ska man rätta sig efter landet som man lever i och dess normer? Om man väljer att följa det 
som står i Koranen så är det helt okej för man bryter inga lagar genom att undvika ögonkontakt. Det 
man måste vara beredd på är att kunna förklara varför man inte vill se personen i ögonen så att den 
inte tar det personligt. Det kan bli svårt att till exempel jobba i en affär utan att ha ögonkontakt med 
kunderna.
 Man kan ha olika sorters ögonkontakt. Om det är bara en snabb oskyldig blick endast på ögonen 
kan det vara okej men inte att syna varann ingående eller att dröja kvar blicken allt för länge. Syftet 
med blicken ska vara av ett ärligt syfte och inget mer. 
Den andra delen om att lägga band på sin sinnlighet betyder att man ska kontrollera sina lustar, man 
ska alltså inte följa med en kille hem för att ha sexuellt umgänge. Man ska heller inte flörta eller ha 
pojkvänner. Det är inte okej att ha sexuellt umgänge med någon annan än sin man. Man måste vara 
lagligt gift. Det är inte okej att gifta sig med någon av samma kön. Allah skapade oss som man och 
kvinna och det är så man ska leva. Det är också det enda naturliga sättet att fortplanta sig på. 
Nu till den tredje delen i suran som handlar om att täcka sina behag. Det finns många åsikter om 
vad och hur mycket man ska täcka. För att göra det enkelt börjar vi nedifrån. Fötterna kan vara 
synliga men bör täckas i moskén antingen av en abaya, lång kjol eller strumpor. Man ska täcka hela 
benen så att formerna inte syns. Det innebär att åtsittande byxor och kjolar inte är okej. Man ska ha 
vida byxor eller en vid kjol. De finns en del som anser att byxor inte är okej utan bara kjolar och 
abayor.  Man ska täcka hela överkroppen från naveln upp till halsen och ner till handlederna. Inte 
heller här ska klädseln framhäva formen eller vara åtsittande. Händerna kan vara synliga. Halsen 
och håret ska också täckas lämpligen med en sjal. Ansiktet kan vara synligt.  Är man osäker på om 
kläderna är för åtsittande så är de nog det. Jag har sett många unga tjejer som klär sig i åtsittande 
jeans tajts och en tröja som slutar vid magen också den tajt. Det är viktigt att vägleda varann, men 
innan man kan göra det så måste man själv vara säker på vad som är korrekt klädsel. 



Vi ska titta närmare på den muslimska klädseln. Först tänkte jag ta upp några olika åsikter om vad 
som rätt och fel. Min första fråga blir är det tillåtet med åtsittande kläder och i så fall varför?
Vi börjar med att söka svar i Koranen. Där kan vi läsa att man inte ska visa mer av sina behag än 
vad som anständigtvis kan vara synligt. Det betyder att vi ska inte ha åtsittande kläder. För då täcker 
vi inte våra behag. Om jag har en åtsittande tröja så kan alla se viken storlek min byst har. Ibland 
när en svensk tjej går ut i en urringad tröja och ska samtala med en man så tittar han henne inte i 
ögonen utan ser på hennes behag, hennes byst. Det samma gäller när man har åtsittande byxor då 
kan alla spana in ens bak eller låren som ofta anses sensuellt. Vi kan även gå tillbaka i tiden och läsa 
i dikter för att förstå att kvinnans hår är väldigt sensuellt. Ofta står det om kvinnors vackra sensuella 
hår. Så därför bör även håret vara täckt. Genom att både män och kvinnor täcker sig undviks många 
missförstånd och sexuella utspel. Med anständig klädsel låter man inte folk göra en till ett sexobjekt 
, För trånga byxor kan dessutom leda till svamp i underlivet. När man täcker sig så är det dessutom 
inte alla som kan se ens behag utan bara de som man själv vill vissa sig för. 

Sura 33:59 

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till [alla] troende kvinnor - att de [utanför 
hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga 
kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Genom att klä sig enligt Koranen undviker man att folk ska tro man är en kristen, en jude eller rent 
av en ateist. Man blir igen känd som en muslim.  Man får mer respekt från männen eftersom de har 
respekt för en kvinna i täckande kläder. För att veta om ett plagg är tillräckligt täckande finns det 
några olika riktlinjer som man ska tänka på. 

1 Är kläderna åtsittande? Om du kan se dina former(även du som är smal) då är kläderna för inte 
okej att bära som muslim.



2 Är dina kläder genomskinliga? Då är de förbjudna för den sanne muslimen

3 Slutar dina byxor vid knäna eller har du kortärmat på dig? För en muslimsk kvinna är detta inte 
tillåtet. Kläderna ska täcka allt utom händer, fötter och ansiktet.

4 Hur lång är din tröja? Kan man se din bak då är tröjan inte tillräckligt lång. Har man byxor på sig 
ska tröjan täcka rumpan och en bit av låren. Tröjan får inte vara för åtsittande.

 

 
 

sura 33:53 

När ni behöver vända er till [Profetens hustrur] för att be om något, tala då till dem från andra sidan 
av ett förhänge; detta är bästa sättet för er och för dem att bevara hjärtats renhet.

Den här suran hänvisar de muslimska kvinnor till som bär niqaab. De menar att alla muslimska 
kvinnor ska leva och göra som profetens fruar levde. Eftersom de uppmanades att inte tala till man 
annat än genom ett förhänge så ska vi inte heller göra det. Då bör man alltså bära niqaab. Som ni 
säkert redan vet så finns det många tolkningar flera muslimer anser att denna sura endast gäller för 
profetens fruar. 

Slutsats

Jag har intervjuat olika muslimska kvinnor alla lika är lika starkt övertygade om den rätta vägen 
och hur man som muslimsk kvinna ska klä sig. Den första kvinnan hade inte sjal, kläde sig som 
man gör i väst och var medelsminkad. Hon talade om för mig att det inte står i Koranen att man 
måste ha sjal eftersom Koranen inte nämner ordet hijab. Okej i Koranen står det inte det ordet men 
det står Khimar. Khimar är mer täckande än hijab och genom att läsa suran i min text så förstår 
man att det är obligatoriskt med sjal för att Allah har sagt det och endast han vet vad som är bäst för 
oss. Den andra kvinnan hade hijab med tajta kläder och en stor bulla under sjalen likt en 
kamelpuckel. Visst hon har en bit tyg på huvudet men sjalen är så mycket mer. Först och främst ska 
den täcka hela vår kropp. Ingen stans ska det finns för tajta kläder. Men sjalen är inte bara fysiskt 
utan psykiskt. Den ska hindra oss från att göra dåliga saker och skilja oss från de otrogna. När man 
bär sjal ska man till exempel inte skrika och svära. Man ska tala vä och aldrig ljuga. Man ska inte 



gå med dåliga människor och följa deras handlingar.

Den tredje kvinnan hade hijab med en kjol och en tröja som inte var tajt. Kjolen kom ner till 
fötterna och tröjan ner till armlederna. Hon talade väl och använde ofta Allahs namn i samtalet. 
Hon sa inget ont om någon.

Den sista kvinnan hade niqaab och en lång vid svart abaya. Också hon talade bara väl och nämnde 
ofta Allas namn. Hon sa att det i Koranen står att vi ska tala till andra genom ett förhänge som till 
exempel. Vi kan i surorna ovan se att både den tredje och fjärde kvinnan har rätt och att de båda har 
stöd av Koranen. De har dock tolkat dem olika. 

Min egen tolkning

Själv så anser jag att man ska täcka sig med kläder som inte är tajta eller genomskinliga och de ska 
inte heller dra uppmärksamhet till sig. Vi ska inte heller försöka klä oss som västerlänningar eller 
män. Det är inte bara kläderna vi ska tänka på utan vårat beteende är minst lika viktigt. För vad gör 
kläderna för nytta om vi talar illa om någon eller använder oss av vulgära ord. Vi ska inte skryta 
eller försöka imponera på varann, vi ska endast sträva efter att göra Allah till viljes och följa hans 
heliga skrift. Allt vi gör i detta liv oavsett ålder och kön så kommer vi när vi dör att få stå till svars 
för vad vi gör. Okej en ung kan inte hållas ansvarig på samma sätt som en gammal, men det som 
fått kunskap om den rätta vägen är skyldig att följa den för att komma till paradiset. Paradiset är 
vart vi alla önskar komma. Vi ska ofta komma ihåg Allah och använda honom i vårat vardagliga 
tal. Vi ska göra gott mot varann och hjälpa varann. Självklart ska vi bära slöjan precis som det står i 
Koranen. Men slöjan ska inte bara vara fysisk den måste även finnas i våra hjärtan, och vi måste 
förstå varför vi bär den. Ta till exempel en kvinna som bär slöja, tajta kläder och flörtar, det är 
haram. Man måste ha slöjan både på huvudet och i hjärtat.
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