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Inledning 

Hösten har kommit för att stanna när jag tillsammans med alla andra morgontrötta 

stockholmare tar mig fram över perrongen på centralstationen. Jag är på väg för att göra min 

första intervju av tre som kommer att utgöra mitt huvudsakliga källmaterial i den här 

uppsatsen. Min avsikt med uppsatsen är att redogöra för hur tre svenska judar upplever 

antisemitism i Sverige idag. Väl uppe på Sergels torg slår vinden emot mig och jag virar 

halsduken ett varv till och försöker knäppa min jackas översta knapp. Idag är det riktigt kallt i 

den svenska huvudstaden. Kyla. När jag tänker på det här arbetets huvudtema tänker jag 

instinktivt på kyla. För mig är alla olika former av kategoriseringar av människor förknippat 

med kyla. Det som flertalet kategoriseringar kan påstås ha gemensamt är att de ofta utgår från 

en bild av ”den andre” som påminner så lite som möjligt om en själv. Gärna tas varma drag 

bort från individen och ”den andre” görs till något annat än en människa, oftast något mycket 

sämre än en människa och något som inte med rimliga mått mätt kan betraktas som en 

människa. ”Den andre” görs med fördel också till något mycket sämre än en själv. Det som 

fascinerat mig i mitt arbete med denna uppsats är att den stereotypa bilden av juden inte alltid 

beskrivs som sämre eller mindre intelligent än oss andra. Allt som oftast är juden istället 

någon nivå över oss andra och därför extra farlig. Juden kontrollerar, konspirerar, äger, 

manipulerar, blir aldrig mätt på makt och skyr inga medel för att nå sitt mål. Dessutom är 

juden redan mäktig och inflytelserik.
1
 Detta medför att den antisemitism som mina 

informanter talar om som den kategorisering som de oftast upplever från omgivningen ger 

sken av att erbjuda sina anhängare att få tillfälle att kritisera makten, eller sparka uppåt om 

man så vill. Antisemitism kan därför ses som en unik kategorisering även om mönster från 

kategoriseringar som rasism, homofobi och sexism går igen. Detta ämnar jag måla en 

tydligare bild av i en senare del av denna uppsats. Helen Fein beskriver antisemitism på 

följande sätt: 

En bestående latent struktur av föreställningar fientliga mot judar som kollektiv, vilka på det 

individuella planet manifesteras som attityder, och i kulturen som myter, ideologi, folkliga 

traditioner och bildspråk, och i handlingar – social eller legal diskriminering, politisk mobilisering 

mot judarna, och kollektivt eller statligt våld – vilket resulterar i och/eller syftar till att fjärma, 

driva bort eller tillintetgöra judar just för att de är judar.
2
  

Det som jag tycker gör ovanstående definition särskilt fördelaktig är att den på sätt och vis 

”gapar efter mycket”. Med det menar jag att definitionen inte är så snäv utan att den verkligen 

tar tillvara på alla de olika lager av antisemitism som kan förekomma i ett samhälle. 

Antisemitism är inte bara den typ av praktik som kanske främst förknippas med nazisternas 

folkmord under Andra världskriget. Handlingarna förutsätter något annat och det är just det 

som jag tycker Fein lyfter fram på ett förtjänstfullt sätt. Att vara en del av och godkänna en 

antisemitisk struktur, något som i slutändan har lett till folkmord och skulle kunna göra det 

igen, är att på ett individuellt plan godkänna de föreställningar och stereotyper som finns i en 

kultur. Det är först när tillräckligt många individer enas kring att de kulturella 

föreställningarna är sanna och rimliga som handlingar i form av exempelvis diskriminering, 

hot och våld kan och ges utrymme att förekomma.  

                                                             
1
 Bachner 2010: 14-23. 

2 Här citerat i svensk översättning ur Bachner 2009: 32. Originaldefinitionen går att finna i Fein 1987: 67. 
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Jag tycker mig se allt fler individer med megafoner i form av sociala medier eller mer 

traditionell media bana väg för att allt fler individer ska acceptera den antisemitiska 

strukturen, eller den konspirationsteoretiska alternativa världsbilden om man så vill, som 

rimlig. Låt mig lyfta fram två konkreta exempel ur svensk medierapportering från det senaste 

året samt ett exempel som är något äldre men som jag inte kan låta bli att ta med då den 

kulturpersonlighet som figurerar i exemplet är så otroligt uppburen och står på tröskeln till att 

bli det finaste en underhållare kan bli i Sverige idag; folkkär. I tidningen Östgöta 

Correspondentens avdelning ”Ordet är fritt” skriver de folkpartistiska politikerna Erik 

Svansbo och Mathias Sundin om artisten Dani M och dennes spelning på en av Linköping 

kommun arrangerad konsert för stadens unga. Politikerna protesterar högljutt mot att Dani M 

tillåts spela i staden efter hans uttalanden om judar. Han har enligt artikelförfattarna skrivit på 

sin Facebook-sida att Israel styr världsmedia och att en enda judisk familj kontrollerar hela 

världens bankväsende. Dani M har också släppt en låt där han hävdar att en hemlig grupp 

orsakat alla krig, låg bakom attackerna mot World Trade Center den 11 september 2001 och 

bara vill ha rikedom. Enligt artikelförfattarna är det inte svårt att lista ut vilken denna hemliga 

grupp är. 
3
 Det andra exemplet är hämtat från Dagens Nyheters kulturdel där tidningen 

rapporterar att en av gruppen Labyrints medlemmar Jacques Mattar har lagt upp en bild på 

Instagram föreställande offer av terrorgruppens ISIS härjningar. Mattar hävdar att omvärlden 

inte reagerar för att samma personer som styr världens medier kontrollerar ISIS.
4
 Det tredje 

och något äldre exemplet behandlar den välkända programledaren Gina Dirawis boktips på 

hennes egen blogg. Dirawi tipsar sina följare att läsa boken Är världen upp och ner? författad 

av Förintelseförnekaren Lasse Wilhelmson. Hon har tidigare jämfört Israel med Nazi-

Tyskland. Efter stark kritik från bland annat den antirasistiska tidsskriften Expo bad Gina 

Dirawi om ursäkt.
5
 Som vi kan se av exemplen ovan, och då främst i exemplet med artisten 

Dani M, är merparten av dagens antisemitism tätt förbunden med kritik av staten Israel. Med 

det sagt menar jag inte att det inte finns Israelkritik som inte är antisemitisk. Det finns dock en 

tendens i det offentliga samtalet att de stereotypa föreställningar om judar som funnits i vårt 

samhälle under en lång tid sakta förändras. Juden förvandlas till sionist. Om någon är sionist 

är det fritt fram att ösa ur ett överfullt kar av rent antisemitiska påståenden. Judar i Sverige 

upplever att de får stå till svars för staten Israels politik vilket de inte kan eftersom de är 

svenska medborgare och inte genom sin röst kan påverka israelisk politik. Några av de 

informanter jag talat med i mitt arbete med den här uppsatsen menar att de stundtals upplevs 

som provocerande av omgivningen för att de är öppna med sin judiska identitet i Sverige idag. 

Även om den judiska personen skulle ta avstånd från Israel är det som om många människor 

sätter likhetstecken mellan jude och försvarare av allt som Israel gör. En av de informanter jag 

talat med menar att om en jude inte tar avstånd från staten Israel är det nästan inte ok att vara 

jude i Sverige. Mina informanter är eniga om att man antingen är jude i Sverige och kritisk 

mot Israel eller så är man jude och vän av Israel men får då välja ett annat land att bo i. Det 

framstår som komplicerat att vara jude i Sverige idag. I de tre intervjuer jag genomfört sipprar 

det fram en känsla av det inte spelar någon roll hur en jude beter sig i Sverige idag för det blir 

ändå alltid fel. Om en svensk jude är alltför assimilerad så är juden en katt bland de ”vanliga” 

                                                             
3 Svansbo & Sundin, http://www.corren.se/asikter/ordet-fritt/stoppa-dani-ms-spelning-i-linkoping-7431461.aspx.  
4
 http://www.dn.se/kultur-noje/musik/artist-anklagar-judar-pa-instagram. 

5
 http://www.resume.se/nyheter/media/2012/11/23/gina-dirawi-kritiseras-av-expo/. 

http://www.corren.se/asikter/ordet-fritt/stoppa-dani-ms-spelning-i-linkoping-7431461.aspx
http://www.dn.se/kultur-noje/musik/artist-anklagar-judar-pa-instagram
http://www.resume.se/nyheter/media/2012/11/23/gina-dirawi-kritiseras-av-expo/
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svenska hermelinerna men om en svensk jude särskiljer sig och markerar sin identitet ses det 

som ett medvetet distanstagande till majoritetsgruppen och en sådan person hör inte till och 

tillåts inte att höra till. Det finns en hopplöshet och spår av en oändlig ensamhet i mina 

informanters svar på frågan om upplevd antisemitism i Sverige idag. Rädslan för 

antisemitiska strömningar av den tidvis extrema typ som förekom under sommarmånaderna 

2014 under konflikten mellan Israel och Hamas är stor. Mina informanter är eniga i att 

sommaren 2014 var den värsta i deras liv. Det ska då noteras att en av mina informanter flytt 

från pogromerna i Polen på 1960-talet.  

Jag småspringer från Sergels torg ner mot Norrmalmstorg. Vinden som letar sig in i min 

alltför tunna jacka skickar ilningar längs hela ryggraden. Som skåning får kylan mig att tänka 

på min barndoms vintrar i nordvästra Skåne där vinden från Öresund kan få den mest 

varmblodiga människa att huttra. När jag så kommer fram till grinden smiter en äldre man 

förbi mig och går mot den tunga dörren som leder in i den byggnad där jag stämt träff med 

min informant. Snabbt och lätt åker dörren upp och den äldre mannen går in. Jag tar tag i 

portens handtag och rycker till. Låst. En röst hörs plötsligt ur en högtalare till vänster om 

porten. En trevlig men bestämd stämma frågar mig om mitt ärende. Jag meddelar rösten om 

mitt ärende och släpps in. Väl inne får jag gå igenom två slussar och visa min legitimation 

samt visa innehållet i min ryggsäck. Det är en typ av säkerhetsprocedur som jag bara stött på 

när jag flugit utomlands. Till slut får jag slå mig ner i en pampig foajé och vänta medan 

säkerhetsavdelningen ringer till min informant och meddelar att jag är på plats. Det vilar en 

stilla rädsla över den här byggnaden. Det är som om man inte tror att det värsta kan hända, 

igen, men man kan inte vara helt säker. Det jag vill ta reda på och fråga några svenska judar 

om är hur deras upplevelser av antisemitism ser ut. 
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Syfte 

Detta uppsatsarbetes huvudsakliga syfte är att beskriva och analysera tre svenska judars 

upplevelser av antisemitism. Mina frågeställningar kommer att beskrivas mer utförligt under 

rubriken ”Genomförande” där jag presenterar mina teman. Som svensk icke-jude upplever jag 

att allt fler antisemitiska påståenden i form av konspirationsteorier och antijudisk hets 

kommer fram i ljuset i svensk media och i sociala medier. Min avsikt är inte att reda ut varför 

detta förekommer i Sverige år 2014. Snarare vill jag lyssna till och redogöra för mina tre 

judiska informanters upplevelser av antisemitism.  

Utöver att jag tycker mig se antisemitismen läcka fram med tilltagande styrka i media, i olika 

forum på nätet och i det verkliga livet och att jag på grund av detta vill ta reda på hur tre 

personer som detta riktas mot upplever situationen har jag också inspirerats av diskussionen 

kring afrosvenskars situation i Sverige. Dokumentärfilmen ”Raskortet” tar avstamp i 

afrosvenskars upplevelser av rasism och fick mig att fundera kring vad som krävs för att nå 

förståelse och insikt om andra människors faktiska situation.
6
 Det går möjligen inte att placera 

sig själv i den andres skor men jag tror att vi kan komma nära, eller åtminstone närmre än vad 

vi gör idag. Genom att lyssna till personer som direkt drabbas av kategoriseringar hoppas jag 

att jag kan få syn på och reflektera kring min egen position i samhället i stort. Således kan den 

här typen av historier förhoppningsvis leda till en förändring och till en början på slutet av 

diskriminerande kategoriseringar. Jag är medveten om att varken min undersökning eller 

dokumentärfilmen ”Raskortet” kan ses som någon statistiskt säkerställd granskning där, i mitt 

fall, antisemitismen i Sverige presenteras svart på vitt och det som redovisas kan inte heller 

göra anspråk på att tala för alla svenska judar. Det är inte heller min avsikt. Mitt syfte med 

denna uppsats är att redogöra för hur tre svenska judar upplever antisemitism i Sverige idag 

och jag hävdar inte att materialet är generaliserbart. Jag avser vidare att kontextualisera mina 

informanters upplevelser och kommer därför mer detaljerat redovisa för de händelser som 

mina informanter återkommer till från det senaste året i mitt arbetes bakgrundsdel.
7
    

Bakgrund 

Antisemitism 

I min inledning redogjorde jag för Feins definition av antisemitism. Feins definition kan ses 

som fördelaktig då den tar upp att antisemitism i grunden är föreställningar som är fientliga 

mot judar som grupp och att dessa föreställningar är en del av samhällsstrukturen. Dessutom 

menar hon att föreställningarna är bestående och därmed alltid finns kvar även om de 

antisemitiska uttrycken förändras över tid. Vidare delar Fein upp antisemitism och uttryck för 

antisemitism på ett individuellt, ett kulturellt och ett handlingsorienterat plan. Att 

antisemitism inte manifesteras som exempelvis statligt sanktionerad diskriminering innebär 

således inte att antisemitism inte finns i ett samhälle. Låt oss gå vidare från Feins definition 

                                                             
6
 http://www.svt.se/dokumentarfilm/raskortet.  

7 I Meaning and Understanding in the History of Ideas (1969) lyfter Quentin Skinner fram att risken för 

misstolkningar av texter eller utsagor är stor om de rycks ur ett sammanhang utan att bakomliggande faktorer 

förklaras först.  

http://www.svt.se/dokumentarfilm/raskortet
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och titta närmre på Svenska kommittén mot antisemitisms (SKMA) definition av antisemitism 

som återfinns på organisationens hemsida. Läs med fördel deras definition med Feins ord i 

bakhuvudet för det finns både likheter och skillnader som är värda att notera. Svenska 

kommittén mot antisemitism beskriver antisemitism på följande sätt: 

Antisemitism betyder fördomar och fientlighet mot judar därför att de är judar. Det handlar dels 

om stereotypa föreställningar och myter, dels om en negativ inställning till judar som grupp. 

Antisemitism kan ta sig olika uttryck och variera i styrka. Den kan uppträda som allt ifrån ganska 

milda fördomar till ett ursinnigt hat. Den kan framträda som attityder och tankemönster men också 

som teologi och ideologi. Den kan yttra sig som verbala påståenden, social och legal 

diskriminering och våld. Som historien visar kan antisemitism även utmynna i fördrivning och 

folkmord.
8
  

Det vi kan notera i de två olika definitionerna är att Feins är något mer återhållsam, vilket 

kanske inte är så märkligt med tanke på att Feins definition är riktad mot en akademisk 

kontext. Svenska kommittén mot antisemitisms definition är i mångt och mycket lik den som 

Fein presenterar men kommittén lägger vikt vid att antisemitism kan vara av varierande styrka 

och uppfattas på flera olika sätt. Antisemitismen behöver således inte vara tydlig och skriva 

mottagaren på näsan utan den kan också vara subtil, underförstådd och oreflekterad. 

Kommittén tar dessutom upp det faktum att antisemitism har lett till folkmord. Med ett sådant 

avslutande påstående verkar det som att kommittén vill lyfta fram att ohotad och ostörd 

antisemitism kan leda till folkmord på nytt. Jag tycker att båda definitionerna är bra och fyller 

sin funktion väl. Det är dock viktigt att notera att definitionerna hör hemma i olika 

sammanhang. Svenska kommittén mot antisemitisms definition kan ses som något mer 

lättbegriplig och något mer konkret samtidigt som den givetvis är färgad av kommitténs 

uppdrag att motverka antisemitism.  

En utförlig redogörelse för antisemitismens historiska rötter ser jag inte som nödvändig för att 

uppnå ökad förståelse för min uppsats huvudtema och därför väljer jag att inte ta upp det här. 

Det finns dock några punkter som kan vara värda att lyfta fram för att förklara vad som 

särskiljer den moderna antisemitismen från övriga kategoriseringar av människor såsom 

sexism, rasism och islamofobi. Henrik Bachner skriver, i en artikel som publicerats på 

Svenska kommittén mot antisemitisms hemsida samt i deras nyhetsbrev från oktobermånad 

2014, att den moderna antisemitismen särskiljer sig på flera sätt från den antisemitism som till 

exempel präglade 1930-talets Europa och som utmynnade i Förintelsen under Andra 

världskriget. Många huvuddrag återfinns, men en avgörande skillnad som utgör 

huvudstommen i modern antisemitism och som inte betonades med samma emfas tidigare är 

judisk makt och inflytande som bäddas in i välgenomtänkta konspirationer. Enligt Bachner är 

detta en i huvudsak avgörande skillnad mellan antisemitism och andra former av xenofobi då 

den egna självbilden inte nödvändigtvis förstärks gentemot judarna utan snarare hamnar den 

egna gruppen i en ”underdogposition” i förhållande till judarna. Bachner menar att den här 

typen av föreställningar samt väl underbyggda konspirationsteorier gör att den moderna 

                                                             
8 www.skma.se/antisemitism/. 

http://www.skma.se/antisemitism/


8 

 

antisemitismen är attraktiv som förklaringsmodell för flera olika politiska läger eftersom den 

erbjuder en alternativ världsbild. Den moderna antisemitismen vaggar in sina anhängare i tron 

att de sparkar uppåt och för en kamp mot makten. Bachner hävdar att detta är ett av 

huvudskälen till att antisemitism idag understundom är svår att upptäcka.
9
  För vidare läsning 

om huvuddragen i antisemitismens historia rekommenderar jag Svenska kommittén mot 

antisemitisms lättförståliga och inte allt för omfattande redogörelse som finns att tillgå på 

organisationens hemsida.
10

        

Antisemitism i dagens Europa 

Hur ser antisemitismen ut i Europa år 2014 och på vilket sätt manifesterar den sig? Det finns 

en svårighet i en sådan frågeställning och i den ovanstående rubriken då det utlovas en 

förklaring för hur antisemitism ser ut i hela Europa. För en sådan ingående förklaring skulle 

jag behöva betydligt mer utrymme än det här uppsatsarbetet tillåter. Däremot ämnar jag peka 

på ett antal generella drag och i det lyfta fram några enskilda länder som exempel. Bachner 

menar i ovan nämnda artikel att antisemitism hämtar luft från ekonomiska och sociala 

förändringar och dagens Europa präglas av omfattande sådana i kölvattnet av 2008 års globala 

finanskris. Desperata och förtvivlade människor söker syndabockar och som så ofta förr i 

historien faller skuggan tung över judarna. Bachner lyfter också fram att flertalet röster höjs 

som menar att det vi ser i Europa nu är en repris av det Europa som rustade sig, mentalt och 

fysiskt, för världskrig under 1930-talet. Han menar dock att en sådan analys lätt kan leda oss 

vilse då det finns avgörande skillnader mellan dagens Europa och 1930-talets Europa som, om 

de bortses ifrån, inte bara leder oss vilse i analysen utan dessutom riskerar att förringa 

judeförföljelserna i Europa under 1930-talet och Förintelsen. Artikelförfattaren anser dock 

inte att det är alltigenom fel att dra paralleller till 1930-talets antisemitiska svallvågor 

eftersom antisemitism är ett fenomen som spänner över historien och lever kvar, men Bachner 

menar också att det är viktigt att se antisemitism som något föränderligt över tid och inte gå 

vilse genom att se den som något statiskt och beständigt. I dagens Europa, och då framför allt 

bland de länder som ingår i EU, finns en bred politisk samsyn när det kommer till 

antisemitism. Under sommaren 2014 gick flertalet länders regeringar ut och fördömde den 

oroande eskaleringen av antisemitiska uttalanden och aktioner. Uttalanden från den svenska, 

franska, tyska och brittiska regeringen under sommaren 2014 visar att det på hög politisk nivå 

finns en samsyn kring att antisemitism är oacceptabelt. Detta är en avgörande skillnad från 

1930-talets Europa även om det finns, som Bachner också påpekar, länder inom EU som 

säger sig vara emot antisemitism men som i handling blåser liv i antisemitiska strömningar. 

Ett sådant exempel är Ungern där den ungerska regeringen flertalet gånger medverkat till att 

förstärka antisemitism i landet. Bachner hävdar också att det finns regeringar som agerar med 

passivitet och medier som oaktsamt publicerar bilder och texter som bekräftar antisemitiska 

värderingar. Trots detta menar Bachner att det är viktigt att poängtera att det inte är en repris 

av 1930-talets Europa som vi ser nu och jag är böjd att hålla med honom i hans analys. Den 

                                                             
9 Bachner 2014, http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/. 
10 Svenska kommittén mot antisemitisms hemsida finner du på adressen www.skma.se.  

http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/
http://www.skma.se/
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tydligaste skillnaden är den ovan nämnda enigheten i det politiska toppskiktet i Europa och 

EU kring att antisemitismen hör hemma på historiens sophög.
11

  

Med allt detta sagt vill jag med hjälp av Bachner lyfta fram några av de saker som hände i 

Europa under sommaren 2014. Bachner skriver i sin artikel att det är allt för svårt att göra en 

analys av sommarens händelser då det ligger för nära i tid och jag är böjd att hålla med honom 

om detta. Någon utförlig analys av stämningarna i Europa under sommaren 2014 kommer jag 

således inte försöka mig på. Det som går att säga om situationen för Europas judar under 

sommarmånaderna 2014 är att i flertalet europeiska länder drabbades judiska församlingshem, 

synagogor och Förintelsemonument av skadegörelse. Judiska affärsinnehavare drabbades 

också av vandalisering runtom i Europa. Det handlar inte enbart om materiell förstörelse utan 

också om direkta hot, trakasserier och våld mot europeiska judar. På sociala medier och på 

plakat under demonstrationer kunde antisemitiska påståenden och hets läsas. Den utlösande 

faktorn, eller åtminstone den sammanbindande länken, för den antisemitiska hetsen var de 

uppblossande oroligheterna i Israel och Palestina i och med Gazakriget som pågick under 

sommarmånaderna. Bachner menar att Frankrike var det land som drabbades värst av den 

tilltagande antisemitismen under sommaren. I juli gick flertalet gånger propalestinska 

demonstrationer bärsärk i städer som Paris och Sarcelles och försökte ta sig in i synagogor 

och slog sönder judiska affärsinnehavares butiker och lokaler. I den tyska staden Essen ropade 

demonstranter under en manifestation saker som ”Adolf Hitler” och ”Död åt judarna”. I den 

populära och välkända tyska skidorten Gelsenkirchen hölls manifestationer där det 

skanderades att man ville ”Gasa judarna”. På flera platser i Tyskland blev judar angripna och 

misshandlade av personer som brutit sig loss från demonstrationståg. I Storbritannien ökade 

antalet våldsamma incidenter mot judiska byggnader och judar lavinartat. Flertalet länder i 

Europa drabbades av liknande saker och Sverige är här inget undantag.
12

      

Antisemitism i dagens Sverige 

Den antisemitism som mina informanter uppger att de möter i sin vardag har inte en tydlig 

politisk färg utan flera och människorna bakom de antisemitiska uttalandena, den 

antisemitiska hetsen eller de antisemitiska hoten utgör inte heller de någon homogen grupp. 

Mina informanters uppgifter speglar hur antisemitism ser ut och tar sig i uttryck i Sverige 

idag. Mycket av det som skedde i övriga Europa skedde också här och även i Sverige var 

kriget i Gaza under sommaren 2014 den utlösande faktorn och den sammanbindande länken 

för de olika grupperingar och individer som ägnade sig åt antisemitism.  

Det Judiska centralrådets ordförande Lena Posner-Körösi intervjuades av Dagens Nyheter i 

juli 2014 och kommenterade då situationen för svenska judar i Stockholm på följande vis: 

Det är enskilda som beskriver hur de blivit identifierade som judar i kvarteren där de bor, av 

grannar eller andra som rör sig i området. Det har handlat om hakkors målade på fastigheten, och 

vi talar inte om villor utan om hyresfastigheter. En familj har utsatts för äggkastning mot sina 

                                                             
11 Bachner 2014, http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/. 
12 Bachner 2014, http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/. 

http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/
http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/
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fönster. En person har fått en bönekapsel, en liten judisk symbol man sätter på dörrposten, 

nedryckt. Flera unga har också fått motta hot på Facebook.
13

 

I intervjun med Dagens Nyheter redogör Posner-Körösi för sin syn på det som drabbade judar 

i Sverige under sommaren och lyfter då fram något som mina tre informanter också har 

kommenterat nämligen svårigheten att förstå vad hon som svensk jude uppvuxen i Göteborg 

har att göra med staten Israels agerande. Hon hävdar i intervjun att de tiotal incidenter som 

drabbat judar i Stockholmsregionen under sommaren alla har varit sammankopplade med 

Gazakriget. Hon utvecklar sitt resonemang om sammanblandningen mellan judar i Sverige 

och Israels politik genom att lyfta fram exempel på demonstrationer som inte enbart visat sitt 

missnöje utanför Israels ambassad i Stockholm utan också utanför Judiska församlingens 

lokaler. I dessa demonstrationståg har hon hört individer skandera att ”Hitler borde fått 

avsluta sitt jobb” och plakat där Davidsstjärnor och hakkors ritats samman har förekommit.
14

 

Det som Posner-Körösi redogör för har alltså tydliga likheter med de demonstrationer som 

Bachner redogör för i sin artikel och som jag nämnde ovan. Sveriges judar är på intet sätt 

skonade från den antisemitiska våg som slog till med full kraft under sommaren 2014.  

I Malmö rapporterade Sveriges Radio P4 Malmöhus att antalet hatbrott mot stadens judar ökat 

kraftigt under sommarmånaderna och polisens hatbrottsgrupp i Malmö hävdade att det fanns 

ett samband mellan de ökade hatbrotten och konflikten mellan Hamas och Israel på 

Gazaremsan.
15

 Förundersökningsledaren för polisens hatbrottsgrupp, Thomas Bull, 

kommenterar läget på följande sätt på Sveriges Radio P4 Malmöhus hemsida: 

Ofredande, förolämpningar, misshandel och försök till misshandel mot rabbinen, skadegörelse på 

synagogan, förtal på internet och olaga hot där en kvinna varit ute och gått med en judisk symbol i 

ett halsband. Det blev hon attackerad verbalt för.
16

 

Kvinnan som Thomas Bull refererar till mot slutet av sitt uttalande ställer senare upp på en 

intervju med Sveriges Radio P4 Malmöhus och berättar då att hon blivit kallad ”judegris” och 

”mördare” när hon åkt buss i Malmö och hon uppger också att hon under de senaste åren 

tappat räkningen över alla polisanmälningar hon gjort. Hon berättar vidare att hon är väldigt 

försiktig numera när hon går ut i Malmö och att hon ofta gömmer sitt halssmycke 

föreställande en Davidsstjärna. Kvinnan upplever stämningen i Malmö som mycket hätsk. 
17

 

Antisemitismen i Sverige under sommarmånaderna 2014 visade sig inte bara i 

demonstrationståg eller som vandalisering av synagogor eller som hot och våld mot svenska 

judar utan den visade sig också i sociala medier.
18

 De antisemitiska kommentarer som fick 

mest uppmärksamhet var de som riktades mot Socialdemokraternas partiledare Stefan 

                                                             
13 http://www.dn.se/nyheter/gazakriget-har-okat-hot-mot-judar-i-sverige/. 
14 http://www.dn.se/nyheter/gazakriget-har-okat-hot-mot-judar-i-sverige/. 
15

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5932453. 
16 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5932453. 
17 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5932453. 
18 Bachner 2014, http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/. 

http://www.dn.se/nyheter/gazakriget-har-okat-hot-mot-judar-i-sverige/
http://www.dn.se/nyheter/gazakriget-har-okat-hot-mot-judar-i-sverige/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5932453
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5932453
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5932453
http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/
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Löfvens uttalande på Facebook där den nuvarande statsministern försvarade Israels rätt att 

försvara sig mot raketbeskjutning från Hamas. Denna händelse påverkade mina informanter 

starkt och i mina intervjuer med dem lade alla tre vikt vid att lyfta fram detta som en viktig 

händelse. Därför har redogörelsen för vad som hände i kommentatorsfältet på Löfvens 

Facebook-sida fått en egen underrubrik i min uppsats och jag återkommer således till detta 

något längre ner i uppsatsen.  

För att avsluta min redogörelse för hur antisemitism ser ut i dagens Sverige ska jag lyfta fram 

några uttalande som folkvalda politiker gjorde under sommaren 2014. Bachner skriver i sin 

artikel under rubriken ”Politiker ’talar ut’” om hur svenska politiker runtom i landet gjorde 

antisemitiska uttalanden när stämningen nästan nådde kokpunkten under Gazakriget 2014. 

Han berättar om en centerpolitiker i Blekinge vid namn Petronella Petersson som i ett antal 

kommentarer beskyllde judarna för att inte vilja beblanda sig med andra folkgrupper och att 

de därför bara hade sig själv att skylla när konflikter uppstod. Petersson försökte sedan 

förklara antisemitismen i Tyskland på ett liknande sätt när hon hävdade att judarnas beteende 

låg till grund för hetsen mot dem och att hon inte förstod folk som tänkte annorlunda. Hon 

undrade om hennes meningsmotståndare menade att ”[den] tyska befolkningen av ren skär 

slumpmässig ondska tyckte illa om judarna?”.
19

 Två miljöpartister, Birgitta Hansen som sitter 

i kommunfullmäktige i Stockholm och Jerker Nordlund som är lokalpolitiker i Herrljunga, 

uttryckte sig också antisemitiskt under Gazakriget. Hansen menade att israelerna är ”nästan 

värre” än nazisterna, men att ”världssamfundet sväljer det mesta av propagandan eftersom 

judarna är så inflytelserika”.
20

 Nordlund betecknade staten Israel som en ”sinnessjukdom” och 

manade världens länder till ”globalt krig” mot landet.
21

 Bachner redogör för än fler politiker 

och deras felsteg och avslutar sin redogörelse med att meddela att samtliga politiker som 

uttalade sig antisemitiskt fick lämna sina poster eller ställa in sin kandidatur.
22

  

Vill man komma undan med antisemitism i dagens Sverige ska man inte ägna sig åt politik 

enligt Bachner. Då ska man syssla med något helt annat. Bachner skriver: 

Större tolerans för i alla fall vissa former av hat tycks emellertid finnas inom delar av 

populärkulturen. Antisemitiska konspirationsteorier har sedan länge torgförts av några av landets 

populäraste hiphop-artister, och i samband med Gazakriget reaktiverades de på nytt. DN (7/8) 

uppmärksammade bland annat hur en medlem i bandet Labyrint, Jacco Mattar, förklarat att 

”sionister” styr medierna och ligger bakom skapandet av terrororganisationen Islamiska staten. En 

rappare från samma skivbolag, Dani M, hade tidigare meddelat att judarna styr både världens 

banker och medier. Uttalandena väcker få reaktioner och förefaller inte störa bilden av artisterna 

som antirasistiska kämpar.
23

 

                                                             
19 Bachner 2014, http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/. 
20 Bachner 2014, http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/. 
21 Bachner 2014, http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/. 
22 Bachner 2014, http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/. 
23 Bachner 2014, http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/. 

http://www.dn.se/kultur-noje/musik/artist-anklagar-judar-pa-instagram/
http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/
http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/
http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/
http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/
http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/


12 

 

Här använder sig Bachner av samma exempel som jag gjorde i uppsatsens inledning för att 

förklara hur märkligt det är att politiker mister sin post om de gör liknande uttalanden som 

Mattar och Dani M gjort. De två hiphop-artisternas rykte som antirasister besudlas dock inte.  

Bachner hävdar att svensk media i stort tog avstånd från antisemitism under Gazakriget även 

om det fanns en del grumliga resonemang här och där. Han lyfter fram Aftonbladets kulturdel 

som ett tydligt exempel där en annars väldigt tydlig antirasistisk ton präglar kultursidorna. 

Under perioden för Gazakriget skrevs inte en rad om de hot och den hets som judar utsattes 

för. I augusti publicerades en kommentar där Aftonbladet Kultur hävdade att all kritik mot 

staten Israel ständigt vändes tillbaka mot kritikerna som anklagades för antisemitism. Bachner 

menar att han inte förvånas av den här typen av kommentarer från Aftonbladets kulturdel men 

han poängterar också att det är upprörande att en av Sveriges största tidningar präglas av ett 

sådant förhållningssätt.
24

   

Hatbrottsstatistik 

Som jag kommer visa nedan upplever mina informanter att antisemitismen har fått ett 

uppsving i Sverige under 2014. Går det att avläsa en sådan trend i statistiken? Enligt 

Brottsförebyggande rådet (Brå) ökade inte de antisemitiska hatbrotten under 2013. I en 

intervju med Svenska Dagbladet från augusti 2014 uppger Carina Djärv, som är utredare på 

Brå, att 2013 var ett relativt lugnt år när det kommer till antisemitiska hatbrott. 4 procent av 

de anmälda hatbrotten 2013 hade antisemitiska motiv.
25

 Hennes prognoser för 2014 lyder som 

följer:  

Indikationer vi har fått från polisen är att de upplever att det har skett mycket fler antisemitiska 

attacker i år och det kan vara kopplat till vad som händer nu i Gaza. Det såg vi i vår 

hatbrottsstatistik för 2009 då det var en topp kopplad till Israel och Palestina. Så därför skulle det 

inte förvåna oss om vi fick se något liknande för 2014.
26

 

Här ser vi att uppblossande konflikter i Mellanöstern samspelar med antisemitiska 

strömningar i Sverige.  

Stefan Löfven försvarar Israel 

När Gazakriget eskalerade under sommaren 2014 och stora delar av svensk 

nyhetsrapportering koncentrerade sig på konflikten bestämde sig Socialdemokraternas 

partiledare, tillika statsministerkandidaten, Stefan Löfven för att uttala sig i frågan på sin 

Facebook-sida. Mitt under pågående valrörelse publicerar Löfven ett inlägg på Facebook där 

han försöker beskriva båda parter, Hamas och Israel, som ansvariga för konflikten och således 

också ansvariga för att konflikten snarast får ett slut. Löfven skrev så här på sin sida på 

                                                             
24

 Bachner 2014, http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/. 
25

 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/antisemitiska-hatbrott-tros-oka-i-ar_3839988.svd. 
26 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/antisemitiska-hatbrott-tros-oka-i-ar_3839988.svd. 

http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/antisemitiska-hatbrott-tros-oka-i-ar_3839988.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/antisemitiska-hatbrott-tros-oka-i-ar_3839988.svd
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Facebook (Den bild av Löfvens inlägg som jag klistrat in nedan publicerades på Facebook 

den 12/7 2014.).
27

  

 

 

 

 

 

 

Efter att Löfven publicerat inlägget fick partiledaren snabbt svidande kritik för sitt 

ställningstagande i kommentatorsfältet till inlägget. Kritiken övergick senare i antisemitiska 

uttalanden. Bachner skriver att kommentarer på Löfvens inlägg gjorde att den antisemitism 

som förekommer i sociala medier blev synlig för fler och omfattningen av hat och hets var 

överväldigande. Bachner hävdar att det dessutom blev tydligt att de som skrev kommentarer 

inte längre brydde sig om att maskera sina fördomar eller sin antisemitism utan nu 

publicerades det rakt upp och ner utan omskrivningar.
28

 Svenska kommittén mot antisemitism 

har gjort en sammanställning av de antisemitiska kommentarerna som skrevs till Löfvens 

inlägg och har dokumenterat händelsen. Dokumentationen publicerades på Svenska 

kommittén mot antisemitisms blogg den 16/7 2014.
29

 Kommittén skriver att merparten av 

kommentarerna till Löfvens inlägg är sakliga i sin kritik av hans uttalande. Det förekommer 

också kommentarer som stödjer Löfvens uttalande och som tycker att han håller en balanserad 

nivå. Det finns dock en stor mängd antisemitiska kommentarer också och kommittén menar 

att Mellanösternkonflikten som vanligt används som svepskäl för att kollektivisera och hetsa 

mot judar.
30

 Nedan avser jag att redovisa några av de kommentarer som skrevs efter det att 

Löfven publicerat sitt inlägg. Flera av inläggen innehåller hets mot judar och i flertalet inlägg 

uttrycks också en önskan om att Adolf Hitler ska komma tillbaka och avsluta sitt jobb. Detta 

blandas med att flera kommentarer ger utryck för antisemitiska konspirationsteorier där det 

hävdas att judar styr världen och kontrollerar länder som USA och Sverige. Föreställningar 

om judar som särskilt blodtörstiga och barnamördare uttrycks också liksom tankar om en 

kollektiv västerländsk skuld gentemot det judiska folket.
31

 De exempel som följer nedan har 

jag kopierat från Svenska kommittén mot antisemitisms dokumentation. 

                                                             
27 Bilden nedan är en så kallad skärmdump av inlägget som senare plockades bort och därför inte längre går att 

läsa på Löfvens Facebook-sida.    
28 Bachner 2014, http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/. 
29 Judehat i debatten om Gazakrisen, skma.se/blogg. 
30 Judehat i debatten om Gazakrisen, skma.se/blogg. 
31 Judehat i debatten om Gazakrisen, skma.se/blogg. 

http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/
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I kommentarerna ovan får vi en tydlig bild av hur antisemitismen i Sverige ser ut 2014. 

Utöver uppmaningarna att döda alla judar ser vi hur judar kollektiviseras och att Israels 

agerande jämförs med Nazityskland. Dessutom lyfts bilden av att judar kontrollerar media och 

styr världen fram. Tanken om att judar är särskilt blodtörstiga och ligger bakom principen 

”öga för öga, tand för tand” dyker också upp i kommentarerna. I kommentarerna ovan ser vi 

att hetsen och hatet mot judar spänner över flera olika områden.  

Flera svenska medier rapporterade om Löfvens inlägg och de efterföljande kommentarerna. 

Både Aftonbladet och Dagens Nyheter karakteriserade kommentarerna som en 

”kritikerstorm” mot Löfven som till en början inte kunde nås för ett uttalande om det 
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inträffade.
32

 Mina informanter talade med mig om denna händelse och uttryckte uppgivenhet 

inför det faktum att antisemitism ses som kritik av stora svenska tidningar. En av mina 

informanter uttryckte att hon aldrig känt sig så ensam i sitt eget hemland som under de dagar 

då Löfvens inlägg på Facebook debatterades som livligast. Bachner skriver att Löfven till slut 

plockade bort inlägget från sin sida på Facebook och uttryckte oro över antisemitismen i 

Sverige.
33

 Det är möjligt att historien om Löfvens Facebook-inlägg inte kan ses som en 

heltäckande bild av hur situationen ser ut för judar i dagens Sverige men jag hävdar att det ger 

en fingervisning. Jag menar att eftersom mina informanter tog upp händelsen som viktig och 

avgörande för deras upplevelser av antisemitism i Sverige under det senaste året så pekar 

historien på något som är på väg att gå sönder i vårt samhälle. 

Prideparaden i Stockholm 2014 

En av mina informanter berättar för mig att hon älskar Prideparaden i Stockholm och 

festligheterna som hör till evenemanget. Hon berättar att hon som tillhörande en av Sveriges 

minoriteter uppskattar när andra utsatta grupper i samhället tar kontroll över sin egen situation 

och med högt huvud vågar visa upp sig för majoritetssamhället. Min informant har 

tillsammans med sina arbetskollegor och tillsammans med nära vänner planerat för en judisk 

Prideparad men de planerna har förblivit planer. Efter sommarens händelser vid Prideparaden 

i Stockholm är hon inte längre övertygad om att det skulle gå att genomföra. Dagens Nyheter 

rapporterade om det inträffade i augusti 2014. I artikeln redogör man för hur många ekipage 

som deltog i paraden och man uppmärksammar också att många politiker var på plats för att 

delta i firandet. Dagens Nyheter rapporterar att Judiska församlingen i Stockholm deltog i 

paraden. När deras ekipage nådde Södermalmstorg tystnade den upprymda publiken tvärt.
34

 

En av deltagarna från den Judiska församlingen berättar att: ”Det har varit lite dålig stämning. 

Några frågade nyss varför vi dödar palestinska barn.”.
35 

På ledarplats i Dagens Nyheter skriver Elsa Kugelberg följande: 

Att rasister, vänsterextremister och islamister hetsar mot judar går möjligtvis att förklara med att 

det frodas idioti i vissa politiska grupper. Det är fruktansvärt, men när publiken på landets största 

öppenhetsparty visar misstänksamhet mot judar vittnar det om ett mer utbrett problem. 

Det borde vara självklart att varken den judiska församlingen eller enskilda individer ansvarar för 

det som händer 500 mil härifrån. Saklig kritik mot staten Israel är berättigad. Hets och hat mot den 

judiska minoriteten – antisemitism – är det inte.
36

 

Ännu gång ser vi hur svenska judar görs ansvariga för staten Israels agerande. 

                                                             
32 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19215496.ab och http://www.dn.se/nyheter/politik/kritikstorm-efter-

lofvens-uttalande/. 
33 Bachner 2014, http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/. 
34 http://www.dn.se/sthlm/valar-och-kriget-i-mellanostern-praglade-pride/. 
35 http://www.dn.se/sthlm/valar-och-kriget-i-mellanostern-praglade-pride/. 
36 http://www.dn.se/ledare/signerat/hit-hor-varken-judehat-eller-israelkritik/. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19215496.ab
http://www.dn.se/nyheter/politik/kritikstorm-efter-lofvens-uttalande/
http://www.dn.se/nyheter/politik/kritikstorm-efter-lofvens-uttalande/
http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/
http://www.dn.se/sthlm/valar-och-kriget-i-mellanostern-praglade-pride/
http://www.dn.se/sthlm/valar-och-kriget-i-mellanostern-praglade-pride/
http://www.dn.se/ledare/signerat/hit-hor-varken-judehat-eller-israelkritik/
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Kippavandringen i Stockholm 2014  

Den 31 augusti 2014 genomfördes en så kallad kippavandring i Stockholm. Vandringen 

arrangerades av Judiska församlingen i Stockholm och Judiska Ungdomsförbundet och var ett 

sätt att uppmärksamma sommarens händelser. Mot bakgrund av sommarens händelser ville de 

två judiska organisationerna genomföra en manifestation för att visa att de finns och inte tiger 

stilla. Flertalet välkända politiker deltog som talare vid evenemanget, bland andra Birgitta 

Ohlsson (Folkpartiet) och Mona Sahlin (Socialdemokraterna).
37

  

En av deltagarna vid vandringen berättar för SVT att: 

Jag är här av flera skäl, dels för att jag är jude själv, även om jag inte praktiserar religionen, och 

dels för att jag tror på mänskliga rättigheter. Jag tror den här vandringen är oerhört viktig, det här 

måste vi göra om många gånger och vi måste bli fler och fler. Men det var fantastiskt att det var så 

mycket folk här idag. Jag kände mig väldigt tagen av hela situationen.
38

  

Det kan vara värt att notera att det relativt stora deltagarantalet vid kippavandringen visar på 

att det också finns de som tar avstånd från antisemitism i Sverige. 

Gazakriget 2014 

Mina informanter upplevde Gazakriget som den tydligaste katalysatorn till uppkomsten av 

den antisemitiska våg som sköljde över Europa och Sverige under sommaren 2014. Vilande 

och tidigare inte så tydligt uttalad antisemitism kom upp till ytan med Gazakriget som 

förevändning. Bachner hävdar att detta inte är något nytt. Han skriver:  

Att det finns ett samband mellan Mellanösternkonfliktens utveckling, reaktionerna på denna och 

antisemitismens konjunkturer har vi vetat sedan länge. Forskningen har belyst hur krig och kriser i 

Mellanöstern vid flera tillfällen bidragit till förstärkta antijudiska strömningar i Europa, det gäller 

till exempel i samband med Libanonkriget 1982, den första intifadan som inleddes 1987, den andra 

intifadan i början av 00-talet och Gazakriget 2009. I samtliga dessa fall utlöstes yttringar snarlika 

de vi nu sett.
39

 

Det är värt att notera att Bachner menar att antisemitism förstärks av konflikter i 

Mellanöstern. Krig och kriser i regionen är inte orsaken till antisemitism utan de bidrar till att 

redan förekommande föreställningar plockas upp på nytt. Bachner lyfter fram att det som 

eventuellt kan ses som nytt med den antisemitiska vågen vi bevittnat under framför allt 

sommaren 2014 är det numera flitiga användandet av sociala medier. I diverse olika forum på 

nätet blir antisemitism allt synligare.
40

 

En utförlig redogörelse för Gazakriget som utspelade sig under sommaren 2014 finns det inte 

plats för här. I korta drag kan konflikten beskrivas utifrån två olika fall av kidnappningar av 

israeliska respektive palestinska ungdomar. Tre israeliska ungdomar kidnappades och hittades 

senare mördade. Innan det hade utretts vem eller vilka som var skyldiga till dådet tog en 

grupp israeliska bosättare lagen i egna händer och kidnappade en palestinsk pojke. Pojken 

                                                             
37 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/kippavandring-mot-antisemitism och 

http://www.dn.se/sthlm/kippavandring-mot-antisemitism-i-stockholm/. 
38 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/kippavandring-mot-antisemitism. 
39 Bachner 2014, http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/. 
40 Bachner 2014, http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/. 
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http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/
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mördades och brändes enligt uppgifter levande. I jakten på de tre israeliska ungdomarnas 

mördare inledde Israel en storskalig offensiv på Västbanken och Hamas svarade med att utöka 

sin raketbeskjutning av israeliska städer från Gaza. Som svar på raketbeskjutningen inledde 

Israel riktade luftangrepp mot Gaza i juli och gick senare in med marktrupper i det av Hamas 

kontrollerade området. Först i slutet av augusti enades parterna om en mer permanent 

vapenvila. Den som vill läsa en mer utförlig redogörelse för Gazakriget gör med fördel det på 

Dagens Nyheters hemsida. Det jag redogjort för ovan är händelseförloppet i grova drag men 

på Dagens Nyheters hemsida finns samtliga artiklar samlade som tidningen har publicerat om 

konflikten under sommaren 2014.
41

 

Gazakriget är den viktigaste faktorn bakom den växande antisemitism vi sett runtomkring i 

Europa. Bachner hävdar att allt fler judar i Europa upplever sig hotade. Han skriver: 

Enligt en studie av judars upplevelser av antisemitism i åtta EU-länder som EU-organet FRA 

publicerade 2013 uppfattade i snitt 66 % av de svarande antisemitismen som ett ”stort” problem i 

sitt land, 76 % menade att problemet förvärrats under de senaste fem åren och 68 % undvek av 

rädsla ibland eller alltid att bära judiska symboler som till exempel kippa eller davidsstjärna.
42

 

 

De uppgifter som Bachner redovisar ovan ligger i linje med mina informanters upplevelser, 

som vi ska se. 

Tidigare forskning 

När det kommer till tidigare forskning inom det specifika område som jag valt är utbudet inte 

särskilt stort. Min forskning koncentrerar sig på upplevd antisemitism i Sverige år 2014 och 

det har, mig veterligen, inte skrivits något på det ämnet än. Ur ett internationellt perspektiv 

finns det mycket forskning om och kring antisemitism. Det finns bland annat forskning som 

behandlar antisemitism ur ett historiskt perspektiv, forskning som försöker reda ut vad 

antisemitism är och forskning som försöker reda ut vilken samhällspåverkan antisemitism har 

haft för olika länder världen över. Ur ett svenskt perspektiv finns det relativt lite forskning där 

antisemitism står i fokus. När det kommer till antisemitismens historia i Sverige och påverkan 

på det svenska samhället är idéhistorikern Henrik Bachner den som bidragit med mest på 

området. I mitt arbete med den här uppsatsen har jag framför allt lutat mig mot Bachners två 

böcker om antisemitismens historia i Sverige. I ”Judefrågan” – debatt om antisemitism i 

1930-talets Sverige från år 2009 försöker Bachner ge en bild av antisemitismen i Sverige 

under 1930-talet genom att gå igenom tre olika politiska grupperingars syn på judenheten i 

Sverige. Han går grundligt igenom den socialdemokratiska, kristna och konservativa debatten 

och försöker dessutom ge en överskådlig bild av hur den så kallade ”judefrågan” debatterades 

i det offentliga samtalet i övrigt. För mitt uppsatsarbete har den bidragit med en för mig viktig 

historisk botten, men Bachners bok säger lite om hur svenska judar idag upplever 

antisemitism i Sverige. Bachners avhandling Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945 

från år 2010, utkom första gången år 1999, tar ett större grepp än hans tidigare nämnda verk 

och försöker reda ut hur antisemitismen har tagit sig i uttryck i den svenska debatten från 

                                                             
41 http://www.dn.se/stories/stories-nyheter/stories-varlden/israelpalestina-konflikten/#st=1018293/200. 
42 Bachner 2014, http://skma.se/blogg/2014/10/europas-morka-sommar-antisemitism-i-skuggan-av-gazakriget/.  
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1945 och framåt. Med fokus på antisemitism i Sverige spänner Bachners avhandling över hur 

synen på judar förändrades i Sverige efter Förintelsen, via Israels grundade och inblandning i 

konflikter i regionen, till hur den svenska debatten såg ut under och efter Libanonkriget 1982. 

Bachner redogör dessutom för hur antisemitism övergår i den mer abstrakta antisionismen och 

för diskussionen kring Förintelseförnekare i Sverige. Även denna bok har bidragit till 

historisk botten när det kommer till antisemitism i Sverige för mitt uppsatsarbete. Båda dessa 

böcker har bidragit med värdefulla insikter för mitt fortsatta arbete, men de har inte räckt hela 

vägen fram för att hjälpa mig att besvara min huvudsakliga forskningsfråga. Under arbetets 

gång har jag läst igenom flertalet Förintelseöverlevares vittnesmål men inte heller deras 

berättelser har bidragit till att jag närmat mig svaret på min forskningsfråga. Genom att söka 

efter hur antisemitism debatterats i svensk media under det senaste året har jag försökt att 

komma närmre de händelser som mina informanter tagit upp i intervjuerna med mig. Men 

svaret på hur svenska judar upplever antisemitism i Sverige idag kan jag bara närma mig 

genom intervjuer.        

Metod och material 

Frågeställning och motiv för val av metod 

I uppstartsfasen av mitt uppsatsarbete förväntades vi studenter tidigt bestämma ett 

forskningsområde och fundera över en frågeställning. Jag bestämde mig tidigt för att skriva 

om antisemitism och insåg snart att det fanns relativt lite forskning om hur judar upplever 

antisemitism i Sverige. På detta sätt kom jag fram till vilken fråga jag ville ställa och på så sätt 

blev också min frågeställning något som passar väl in i ett av mina intressen. Jag är 

intresserad av olika människors livsöden och jag upplever det som spännande att få sitta ned 

och tala med andra människor om deras upplevelser.  

När det kommer till min frågeställning framstod det relativt snart klart för mig att jag skulle 

behöva genomföra intervjuer med svenska judar. Det fenomen som jag vill belysa är nutida. 

Det finns en del skrivet av individer som överlevt Förintelsen och som idag bor i Sverige men 

deras upplevelser är inte nutida. En anledning till att jag vill gräva djupare i detta ämne är de 

olika incidenter med antisemitiska förtecken som inträffade sommaren 2014 i samband med 

Gazakriget. Därför behövdes nytt material som jag samlade in med hjälp av intervjumetod.  

Urval 

För att komma fram till ett svar på min fråga om hur svenska judar upplever antisemitism i 

Sverige idag har jag intervjuat tre svenska judar. De individer jag har träffat har olika 

bakgrund, olika kön, tillhör olika yrkeskategorier och är av olika åldrar. En av mina 

informanter är flykting från Polen och har bott i Sverige sedan 1970-talet. De övriga två är 

födda i Sverige av svenska föräldrar. Ingen av mina informanter är konvertit och ingen av 

mina informanter berättade för mig att de var troende även om en av informanterna är aktiv i 

en judisk församling.
43

 Mina informanter uppgav att de ser sig som kulturella judar. En av 

                                                             
43 Jag frågade inte mina informanter huruvida de var troende eller inte då jag anser att den frågan inte är relevant 

för mitt syfte. 
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dem som ser sig som kulturell jude anser att religion är något dåligt och han anser att religion 

bara är en form av ideologi.  

Jag valde att intervjua tre informanter främst på grund av att jag förstod att arbetet med att 

göra djupintervjuer och sedan transkribera dessa skulle vara tidsödande. Det här 

uppsatsarbetet har dessutom en relativt snäv tidsram så jag valde att begränsa mig till tre 

informanter för att kunna göra ett väl genomfört intervjuarbete. Jag är medveten om att denna 

begränsning kan göra att mina resultat försvagas något men jag är inte heller ute efter att 

redovisa något statistiskt säkert resultat över upplevd antisemitism i Sverige. Snarare vill jag 

redogöra för tre svenska judars upplevelser av antisemitism. 

För att komma i kontakt med informanter kontaktade jag judiska organisationer i Sverige, 

bland andra Judiska församlingen i Stockholm, och välkända svenska judar via mejl. Judiska 

församlingen i Stockholm har varit väldigt behjälpliga och satt mig i kontakt med potentiella 

informanter. De välkända svenska judar jag kontaktade hörde relativt snart av sig till mig och 

meddelade att de dessvärre inte hade tid att delta i mitt arbete. Via sociala medier kom jag i 

kontakt med en organisation, som består av judar och icke-judar, som arbetar för att den 

svenska regeringen inte ska bojkotta israeliska varor. Via den här organisationen kom jag i 

kontakt med flera individer som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Jag var då i en 

position där jag kunde välja bland flera olika informanter och valde då att träffa personer som 

varierade i ålder och kön. Två av mina informanter bor i Stockholmsområdet vilket 

underlättade eftersom vi utan att resa alltför långt kunde träffas och genomföra en intervju. En 

av mina informanter bor i södra Sverige och med honom gjorde jag intervjun via Skype, som 

visade sig vara lika smidigt som att ses i det verkliga livet.     

Intervjumetod och design 

Anna Davidsson Bremborg redogör i The Routledge Handbook of Research Methods in the 

Study of Religion (red. Strausberg & Engler) från 2011 för intervjumetod. Hon hävdar att 

intervjumetod, och då särskilt kvalitativa intervjuer, är särskilt användbar i religionsstudier 

eftersom människors trosuppfattningar, syn på religion och upplevelser varierar. Det kan vara 

svårt att fånga dessa variationer på något annat sätt än genom kvalitativa intervjuer. Intervjuer 

skiljer sig från ett vanligt samtal då en intervju vanligtvis har en frågeställare och en 

informant. En intervjusituation kan vara mer eller mindre strukturerad. En del väljer att ställa 

upp ett flertal frågor som informanten förväntas svara på. Andra väljer stora och övergripande 

frågor där informanten får möjlighet att mer fritt berätta sin historia. En sådan 

intervjusituation kan också resultera i att nya frågor dyker upp under intervjuns gång.
44

 

Davidsson Bremborg lyfter fram vikten av att se intervjuer som något annat än ett vanligt 

samtal. Den stora skillnaden består i att intervjun omfattas av ett vetenskapligt och etiskt 

ramverk. Vidare hävdar hon att intervjua någon inte enbart innebär att sitta ned med en 

informant och ställa frågor. En intervju är del av en process som också i tur och ordning 

innehåller förberedelser, insamlingsprocesser, inspelning, transkribering, kodning, 
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kategorisering, analys och rapportskrivande. Det är framför allt dessa delar som utgör 

intervjumetoden.
45

  

Mina intervjuer har inte haft den typen av struktur där informanterna förväntas svara på 

flertalet på förhand bestämda frågor. Intervjuerna har istället tagit avstamp i min stora 

frågeställning, det vill säga hur informanten upplever antisemitism i Sverige idag. Det enda 

mina informanter visste på förhand var att jag ville tala med dem om detta. Utöver min 

huvudfråga höll jag ingången till samtalet medvetet öppen för att informanterna inte skulle 

uppleva att de blev alltför styrda. Ingen av mina informanter har tvekat i sina svar och svaren 

har varit detaljerade och målande till sin karaktär. Det har inte varit någon tvekan i något av 

svaren om huruvida mina informanter har utsatts för eller upplevt antisemitism. De beskriver 

alla antisemitismen som mer levande än någonsin i Sverige idag. Intervjuerna har alltså haft 

formen av ett relativt öppet samtal mellan mig och informanten där jag har försökt att inte 

styra allt för mycket. De fåtal gånger som det uppstod en längre tystnad vilade jag i tystnaden 

och detta bidrog allt som oftast till att informanten plockade upp en ny tråd kring min 

huvudfråga. Samtalen har stundtals inte haft formen av en dialog utan snarare en monolog där 

mitt intryck är att alla tre informanter har velat få mig att förstå deras situation. Det har varit 

fördelaktigt för mig som intervjuare att alla mina informanter upplevde mitt forskningsområde 

som viktigt och nödvändigt. Denna ståndpunkt har informanterna också poängterat i samtalen 

med mig då de tycker att diskussionen om hur judar behandlas i Sverige har avstannat eller är 

obefintlig.  

Innan jag inledde arbetet med att leta upp informanter funderade jag kring om det möjligen 

fanns någon annan metod för att komma fram till ett svar på min fråga, men jag kunde inte 

tänka mig att någon annan metod skulle kunna ge mig lika utförliga redogörelser av upplevd 

antisemitism som intervjumetod. Eftersom min fråga är starkt knuten till individuella 

upplevelser är det av yttersta vikt att få individuella redogörelser för att jag ska kunna närma 

mig ett svar på frågan. Att tala med människor om deras upplevelser är då effektivt. Mina 

informanters redogörelser har varit enkla att följa eftersom min övergripande frågeställning 

legat som ett eko över deras upplevelser och allt de talade om knöt an till min frågeställning. 

Detta till trots har svaren stundtals svävat ut och hamnat i utkanten av min frågeställning. 

Exempelvis har informanterna ibland hamnat i redogörelser för de komplicerade mekanismer 

som ligger till grund för motsättningarna mellan israeler och palestinier i 

Mellanösternkonflikten, men deras redogörelser har aldrig varit tagna ur luften. En 

presentation av deras syn på konflikten i Mellanöstern har knutits ihop med varför de tror att 

antisemitiska strömningar i Sverige tar fart i samband med uppblossande oroligheter i den 

regionen, som exempelvis Gazakriget sommaren 2014.  

Självreflektion  

Jag är övertygad om att jag på ett eller annat sätt har påverkat mina informanter. Jag tror att 

människor som möts tenderar att påverka varandra. Det faktum att jag intar en tydligt 

ideologisk position i just denna fråga har säkerligen influerat intervjuerna. Jag är öppen med 

att jag vill motverka rasistiska kategoriseringar av människor och jag är övertygad om att 
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varje människa är unik och har ett oersättligt värde. Jag utgår från att mina informanter 

förstod det och att detta påverkade deras svar samt deras vilja att delta som informanter. Detta 

är inget jag avser att dölja utan väljer istället att vara öppen med detta och jag är även 

medveten om att det kan ha påverkat min analys av informanternas utsagor. 

Material 

Jag har genomfört tre djupintervjuer och transkriberat dem i sin helhet. Dessa tre 

djupintervjuer utgör källmaterialet i min analys. Mina informanter är tre individer med olika 

bakgrund och delvis varierande erfarenheter. De har dock det gemensamt att de är svenska 

medborgare och judar. En av mina informanter har på grund av antisemitism och medföljande 

förföljelse tvingats fly från Polen. Han var då i tjugoårsåldern och det var då han kom till 

Sverige. Mina två andra informanter är uppväxta i Sverige. Alla tre har partners och barn som 

också, på ett eller annat sätt, utsatts för antisemitism. 

I mitt uppsatsarbete har jag anonymiserat mina informanter. De har varit införstådda med 

detta innan de ställde upp och lät sig intervjuas. Mina informanter har tyckt att 

anonymiseringen varit en aning onödig då de står för sina åsikter men de har poängterat att de 

kan förstå de judar i Sverige som av rädsla inte velat figurera med namn i exempelvis media 

när det kommer till frågan om antisemitism. Jag har valt att anonymisera mina informanter för 

att skydda dem från eventuella otrevligheter och för att jag inte vill att deras person ska stå i 

vägen för deras berättelser. Dessutom följer jag de forskningsetiska reglerna där 

anonymisering är av stor vikt. Mina informanter har av det skälet tilldelats nya namn, Sara, 

Jan och Mats, och nedan kommer jag att beskriva dem i stora drag.
46

 Informanternas 

arbetssituation har också justerats. Utöver detta har jag valt att inte nämna specifika platser 

såsom var informanterna och deras familjer kommer ifrån.   

Sara är en medelålders kvinna som bor i Stockholmsområdet med sin familj. Hon är uppväxt i 

södra Sverige i en familj där den judiska identiteten var viktig. I min intervju med henne 

uppger hon att hon inte är troende utan ser sig som en kulturell jude där en stor del av hennes 

identitet är att hon är jude. I flera års tid har hon burit en Davidsstjärna runt halsen. Hon 

berättar att hon ibland tänker att det är aktivisten i henne som gör att hon inte kan 

kompromissa med det även om hon är medveten om att hennes halssmycke kan provocera 

många. Hon tycker att det är märkligt att det är så men stundtals döljer hon smycket då hon 

inte vill att symbolen ska stå i vägen för ett möte mellan henne och en annan person. Hon 

döljer också smycket när hon känner att det kan hota hennes säkerhet. Sara arbetar för en 

organisation som arbetar med frågor som rör den judiska gruppen i Sverige. Hon har på sin 

fritid läst väldigt mycket om aktuella frågor som rör den judiska gruppen och är därför väl 

insatt i ämnet och har utöver sina egna upplevelser många tankar om varför antisemitism 

blossar upp för att sedan falna i ett samhälle samt hur ett samhälle bör agera för att bekämpa 

antisemitism och andra kategoriseringar. Sara bodde under en period i Israel men kände sig 

aldrig riktigt hemma. Hon ser sig som svensk och jude. Hon har svårt att se varför det skulle 

vara en motsättning men hon upplever att omgivningen stundtals ser det som en motsättning. 

                                                             
46 De nya namn som informanterna tilldelats anspelar delvis på deras riktiga namn och jag kallar exempelvis en 

av informanterna för Mats för att hans riktiga namn är av samma karaktär som det fiktiva namnet. 
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Även om hon aldrig kände sig hemma i Israel är det ett land som hon ser som en lämplig 

tillflyktsort tillsammans med USA och Kanada om situationen skulle eskalera i Sverige. Hon 

berättar att hon inte fruktar ett nytt folkmord men hon vill inte bli tagen på sängen om saker 

och ting skulle förändras drastiskt. Därför talar hon och hennes familj om en eventuell flytt 

från Sverige dagligen.  

Jan är några år över 60 och därmed den äldsta av mina informanter. Han bor i 

Stockholmsområdet men är född i Sovjetunionen. Hans far var en polsk jude som flydde till 

Sovjetunionen från Polen när nazisterna intog landet 1939. Hans mor var rysk judinna och 

hans föräldrar möttes i Sovjetunionen. När Jan var runt 10 år gammal flyttade familjen från 

Sovjetunionen till Polen. Lite drygt 10 år senare lämnade Jan Polen för Sverige då 

studentrevolterna i landet, som krävde mindre censur och ökad öppenhet, spillde över i 

antisemitism. Jan tvingades att säga upp sitt polska medborgarskap och flydde till Sverige. 

Sedan dess har han bott i Stockholmsområdet. Jan har trivts väldigt bra i Sverige fram till för 

ungefär 10 år sedan. Han tycker att situationen för judar i Sverige idag är minst lika dålig som 

den var i Polen då han lämnade landet för ungefär 40 år sedan.  

Jan är inte troende utan ser sig som kulturell jude. Han är den enda av mina informanter som 

uttrycker att han inte tycker om religioner. Jan anser att religion är som vilken annan ideologi 

som helst och han uttrycker oro över att människor generellt verkar ha slutat tänka på egen 

hand. Han är övertygad om att ett nytt folkmord i stil med Förintelsen kommer inträffa. Jan 

oroar sig inte för sin egen situation om det skulle inträffa eftersom han är äldre. Men han 

oroar sig över sina barn och han tycker inte att Sverige är ett bra land att rota sig i. Han har 

planer på att arrangera så att hans barn ska kunna flytta till Israel eller Polen. Trots att han vet 

att antisemitismen är utbredd i Polen så anser han att det är ett bättre land att bo i än Sverige 

eftersom landet enligt honom har mer rakryggade politiker och inte lika stor invandring från 

Mellanöstern.  

Jan är aktiv i en grupp som arbetar för att Sverige inte ska bojkotta varor från Israel som har 

mycket aktivitet i sociala medier. Han är en stor Israelvän och anser att landet är helt 

avgörande för alla judars säkerhet. Jan menar att i och med staten Israel finns det numera en 

tillflyktsort för världens judar när det värsta sker igen. Min intervju med honom handlade 

mycket om hans upplevelser av antisemitism i dagens Sverige men stundtals fick jag styra 

tillbaka honom till frågan då hans engagemang för Israel är stort, och tenderade att ta över 

samtalet.  

Mats är en man i medelåldern som bor i en mindre stad i södra Sverige. Han är fjärde 

generationens invandrare vilket gör att han är född i Sverige av svenska föräldrar. Eftersom 

han är öppen med sin judiska identitet ifrågasätter ofta hans omgivning om han verkligen är 

svensk säger han. Enligt honom har många svårt att förstå att det inte finns någon motsättning 

i att vara svensk och jude. Det framgick inte i vårt samtal om Mats är troende men han är den 

enda av mina informanter som är aktiv i en judisk församling.
47

 Han har också tidigare varit 

                                                             
47 Huruvida mina informanter är troende eller inte är, som jag tidigare nämnt, inte av vikt för min forskning 

eftersom judendom också kan ses som en kulturell eller etnisk identitet. Dessutom görs det ingen skillnad på 

judar som är troende eller icke-troende i antisemitisk teoribildning.  
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aktiv i en samtalsgrupp i sin hemstad där stadens judar och muslimer träffades för att föra en 

dialog och motverka konflikter. Mats driver ett eget företag och han och hans familj bor en bit 

utanför tätorten.  

Mats är också aktiv i den grupp som arbetar för att Sverige inte ska bojkotta israeliska varor 

som har mycket aktivitet i sociala medier. Han är en stor Israelvän och talar mycket om 

behovet av att landet finns för världens judar. Mats berättar att han upplever antisemitismen i 

Sverige 2014 som väldigt stark och inte bara han utan även hans barn har utsatts för 

antisemitisk hets flertalet gånger. Mats har också ständiga funderingar över vart han och hans 

familj skulle kunna flytta om det värsta inträffade igen. Han är övertygad om att ett folkmord 

kommer drabba den judiska gruppen igen, även om det troligen inte sker under hans livstid. 

För att kunna kontextualisera informanternas upplevelser av antisemitism har jag använt mig 

av tidningar och olika diskussionsforum på Internet.      

Genomförande 

I ett tidigt skede av uppsatsarbetet kom jag fram till att jag ville veta mer om svenska judars 

upplevelser av antisemitism i Sverige idag. Utifrån den ingången ville jag arbeta med en stor 

övergripande fråga för att mina informanter skulle förstå att deras berättelse stod i centrum för 

mitt arbete. Med detta som utgångspunkt funderade jag på vilken fråga som skulle ligga till 

grund för mitt arbete och därmed bli den fråga som mina intervjuer skulle kretsa kring. 

Resultatet av denna tankeprocess blev frågan: Hur upplever du antisemitism i Sverige idag? 

Det var den frågan som jag meddelade mina informanter om i förväg. I intervjusituationerna 

lät jag informanterna prata kort om sig själv. De berättade då om deras arbetssituation, 

familjesituation och dylikt. Efter en kortare stund av ”kallprat” ställde jag min stora 

övergripande fråga. Alla informanter hade tänkt på hur de skulle svara på frågan i förväg 

vilket resulterade i långa och på många sätt fullödiga svar.  

Jag hade förberett mig inför intervjuerna genom att fundera på hur jag skulle få mina 

informanter att komma tillbaka till min huvudfråga om de skulle hamna i utkanten av min 

frågeställning. Min tanke var att jag då skulle fråga om hur informanten upplevde 

antisemitism på exempelvis sin arbetsplats, på Internet eller i det offentliga samtalet. Jag 

behövde aldrig använda mig av detta då mina informanter under våra samtal höll sig till min 

fråga under merparten av intervjuerna.  

Samtliga intervjuer spelades in, vilket informanterna hade accepterat i förväg. För att spela in 

mina intervjuer använde jag i två av tre fall en diktafon som jag ställde upp mellan mig och 

informanten. I ett fall spelade jag in intervjun med hjälp av ett inspelningsprogram eftersom 

intervjun gjordes via Skype. Jag har svårt att avgöra om mina informanter påverkades av att 

jag spelade in intervjun. Det kan vara så att personer känner sig hämmade när de vet om att 

samtalet spelas in. Jag märkte dock inte av detta hos någon av mina informanter. 

Den informant som jag intervjuade via Skype befann sig på sitt kontor när vi genomförde 

intervjun. Jag var hemma i min lägenhet. De två andra informanterna intervjuade jag på ett 

kontor respektive på en restaurang. Den intervju som genomfördes på ett kontor genomfördes 

tidigt en vardagsmorgon vilket var fördelaktigt då vi hade kontoret för oss själva. Ur 
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anonymiseringssynpunkt var det inte helt välgenomtänkt att jag träffade en av mina 

informanter på en restaurang. Det var sent en vardagseftermiddag och utöver personalen var 

restaurangen ganska tom på folk. Eftersom varken jag eller min informant hade tillgång till 

exempelvis ett kontor blev det naturligt att träffas på en mer offentlig plats. Vi satte oss något 

avsides när vi genomförde intervjun men jag funderar på om jag borde ha valt en än mer 

avskild plats för intervjun. Jag upplevde dock inte att min informant påverkades av att vi satt i 

en miljö där människor eventuellt kunde höra vårt samtal. Han var inte mer tystlåten än någon 

av de andra informanterna. 

När jag spelat in samtliga intervjuer transkriberade jag intervjuerna i sin helhet. I min 

transkription har jag valt att inte ta med exempelvis suckar eller harklingar, som jag inte 

tolkade som meningsbärande. På de platser där jag tycker att det har fyllt en funktion har jag 

markerat att jag eller informanten skrattar till eller gör någon form av vokalljud när jag eller 

informanten söker efter orden. Jag har inte heller markerat eventuella bakgrundsljud såsom 

barn som skrattar utanför fönstret eller utryckningsfordon som kör förbi. Det har jag inte gjort 

på grund av att inga sådana ljud har stört våra samtal och jag anser inte heller att sådan 

information skulle bidra till en bättre förståelse av mina informanters berättelser. 

Efter att jag transkriberat intervjuerna med mina informanter läste jag igenom 

transkriptionerna flertalet gånger för att få en samlad bild av mitt material. Efter detta 

anonymiserade jag transkriptionerna och bestämde mig för vilka nya namn mina informanter 

skulle tilldelas samt funderade över vilka delar som behövde strykas för att skydda 

informanternas identitet. Transkriptionen av den intervju som jag genomförde med Mats 

framstod för mig som den svåraste att anonymisera då inga verkliga ortsnamn får förekomma 

eftersom det då blir relativt enkelt för utomstående att ringa in hans identitet. Saras och Jans 

utsagor var något enklare att anonymisera då de bor i en region med större befolkning och 

dessutom är den judiska gruppen i Stockholmsområdet större än på den mindre ort som Mats 

bor i. Dessutom talade de inte lika mycket om geografiska platser i sina utsagor som Mats 

gjorde. Mats var den enda som nämnde sina familjemedlemmar vid namn och även detta tog 

jag givetvis bort. I de delar av mina transkriptioner som jag redovisar nedan har jag 

förtydligat utsagor genom att skriva en kort förklaring inom klammerparantes. Jag har också 

ibland korrigerat informanternas berättelser så att de blir något mer grammatiskt korrekta utan 

att innehållet i deras berättelser förändras. De längre citat från transkriptionerna som jag 

redovisar nedan är ett sätt för läsaren att få en möjlighet att läsa informanternas egna utsagor 

och inte bara mina omskrivningar.    

När det tidsödande anonymiseringsarbetet var färdigt skrev jag ut transkriptionerna för att 

kunna sitta med dem i pappersform och läsa igenom dem samtidigt som jag med en färgpenna 

kunde koda och markera passager som jag ville lyfta fram samt för att enkelt kunna ringa in 

de delar där informanterna talar om samma sak. Ibland ger de liknande svar när de talar om 

exempelvis samma händelse och ibland skiljer sig deras utsagor åt. Mitt mål med detta arbete 

var att plocka ut stora övergripande teman inför analysen och jag närmade mig dessa teman 

genom att bryta ned intervjuerna i mindre beståndsdelar. Då jag sedan tidigare hade en god 

överblick av materialet blev det snabbt tydligt för mig vilka händelser och liknande teman 

som alla informanter berörde. Jag kunde också snabbt få en överblick över om någon av 



26 

 

informanterna talade om något specifikt som de andra informanterna inte berörde. Det fanns 

ett fåtal sådana specifika saker som någon av informanterna talade om till skillnad från de 

andra, men dessa fäste jag ingen större vikt vid eftersom jag försökte arbeta fram 

gemensamma teman som grep över så stor del av varje informants utsaga som möjligt. Efter 

att jag markerat nyckelord inledde jag arbetet med att se vilka saker som samtliga informanter 

berörde. Jag ställde på förhand upp preliminära teman och försökte matcha dessa med 

utsagorna och nyckelorden. Till en början hade jag en mängd teman. Flertalet av dem föll bort 

och några av dem kunde slås ihop och bilda ett nytt tema. Till slut framträdde sju teman som 

samtliga informanter berörde i sina utsagor och som på ett förtjänstfullt ringade in deras 

upplevelser av antisemitism i Sverige idag. De sju teman som framträdde är: Vad är 

antisemitism?, Att vara jude i Sverige, Upplevd antisemitism – konkreta händelser, Stefan 

Löfven försvarar Israel, Från vilket håll kommer antisemitismen?, Lämna Sverige? och Ett 

nytt folkmord?. Här har jag fått stor hjälp av Davidsson Bremborgs beskrivning av 

intervjumetod då mina intervjuer inte bara kan ses som samtal. Intervjuerna med mina 

informanter är bara ett led i den process som utgör intervjumetod.
48

    

Analys av de tre intervjuerna 

Vad är antisemitism? 

Sara och Jan påtalade när jag intervjuade dem att de ville förklara för mig hur de såg på 

antisemitism. Båda två ville delge sina definitioner för att jag skulle förstå hur den 

antisemitism som de menade påverkade dem såg ut. Mats lyfte inte fram någon särskild 

definition även om hans utsaga genomsyras av att han ser antisemitism som något som 

avsiktligt förtrycker och diskriminerar den judiska gruppen.  

Sara ville direkt efter att jag ställt min övergripande fråga om hur hon upplever antisemitism i 

Sverige idag definiera hur hon ser på antisemitism. Hon menade att det var viktigt för henne 

för att hon inte skulle sväva ut allt för mycket i sitt svar. Dessutom uppgav hon att hon hade 

funderat mycket kring en definition sedan Gazakriget bröt ut under sommaren 2014 då 

flertalet judar i hennes närhet då blev hotade och hennes flöden på sociala medier plötsligt 

svämmade över av antisemitisk hets. Hon poängterar att det aldrig riktades mot henne 

personligen men att det påverkade henne ändå. Sara definierar antisemitism på följande sätt: 

Sara: Så då [under Gazakriget] blev det väldigt centralt, så då blev det något som har kommit att 

prägla oss väldigt mycket. Så om jag börjar där och säger hur jag ser på vad antisemitism är för det 

är väldigt lätt att tro att det är vanlig typ av rasism alltså att det handlar om majoritetssamhället 

mot minoriteter. Ehm. Och som jag ser det är antisemitism mer än form av konspirationsteori där 

det inte handlar om en förtryckt grupp utan istället om att man beskriver den judiska gruppen som 

maktfullkomlig som dom som har makt, som dom som har pengar, som dom som har inflytande 

över media, regeringar, politik och då att det är okej att slå uppåt. Och sen i den finns det också 

någon slags beskrivning av judar som extra blodtörstiga, som barnamördare och allt det här har ju 

jättelånga historier bakåt i tiden. Om man tittar bakåt så har det även funnits delar som det judiska 

folket som är mer ociviliserade och sådär men det tror jag, jag vet inte när det tog slut men mycket 

av den senaste tiden, det som, det senaste århundradets antisemitism har mer handlat om den här 

                                                             
48 Davidsson Bremborg 2011: 310. 
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bläckfisken som, med armar över hela jordklotet, och att man tar över och den, den verkar, det är 

många forskare alltså historiker som säger, det är inte det att… 

Jag: (harklar mig) 

Sara: … inte det att det som hände i somras [Gazakriget] födde ny antisemitism utan det tog fram 

redan existerande det gav det bara legitimi… det gjorde det legitimt att prata om det. Och jag 

tycker det blir mer intressant om man ser det som en konspirationsteori och om man ser det som 

ett alternativt sätt att förklara världen för då kan man också se hur det appliceras på jättemånga 

frågor, hur det smyger sig in i Israelkritiken, hur det blir mer antisemitiska typer av tolkningar av 

världen. Man beskriver också hur sionisterna styr bankerna, styr världen och då är det samma 

teoribildning och då blir det svårare att komma åt och då blir det svårare för folk att förstå. Det är 

lättare att bara hata nån, det är lättare att förstå att man kan hata nån som har en annan hudfärg. 

Ehm. Så det är väl det första som jag tänkt på jättemycket att man behöver förklara vad är 

antisemitism och att det är en sådan teoribildning som i slutändan, man kan väl jämföra den med 

vad som hände i Sovjetunionen och med marxismen, att den i slutändan faktiskt leder till mord på 

vissa människor för att man har förklarat att dom är en fara för samhället. Det är dom som vill ha 

allt, det är dom som tar över, det är dom som bestämmer, om vi bara tar bort dom bara och då 

leder det till mord. Ehm. Och det var väl det som hände mycket under Andra världskriget, 

nazismen, att det handlade om det i varje fall i Tyskland det var ju välintegrerade människor. Och 

det tycker jag är samma. Ehm. För det är det jag har sett, det är den typen av teoribildningar jag 

sett väldigt mycket, skrivas väldigt mycket både i sociala medier och faktiskt även i etablerade 

tidningar. Man fattar kanske inte vad det är som håller på att hända men vi ser ju det. Och vi 

känner oss väldigt trängda tror jag många av oss. 

Jans definition av antisemitism skiljer sig något från Saras då han inte talar om någon 

konspirationsteori överhuvudtaget. Snarare menar han att antisemitism finns i icke-judars 

DNA och att den långa historien av antisemitism präglar människor. Jan säger följande om 

antisemitism:  

Jan: Alltså så här, jag tror inte på vissa teorier. Man säger att ja, ja det är en dålig jude. Man tar 

dom här stereotyperna av judar, dom stjäl, judar utnyttjar folk och så vidare. Och gör man detta 

mot någon som inte är jude då är denna personen antisemit, så är det inte. Om man är normal, 

tänkande människa. För så gör, jag menar så gör, det finns ju dåliga exempel av andra folk också 

men det finns inte det här 2000 åriga historien. Så det kommer inte av ingenting. Sen finns det 

naturligtvis också bakom det här också att Israel upplevs som en kapitalistisk utpost eftersom 

media är ju enormt kraftigt överdimensionerad, överrepresenterad av vänsterfolk va. Så det hänger 

naturligtvis ihop men fortfarande det är inte kampen för en bättre värld och så vidare som skapar 

antisemitism utan det är fördomar. Det ligger ju i DNA. 2000 år. Det spelar ingen roll om man är 

vänster eller höger. Det ligger ju i DNA, tycker jag. 

Jan säger att han inte tror på vissa teorier och han säger också att bara för att någon säger 

något dåligt om en jude så betyder det inte att den personen är antisemit. Han lyfter istället 

fram en tvåtusenårig historia av antisemitism och att antisemitism finns i människors DNA. 

Att vara jude i Sverige 

Sara, Jan och Mats beskriver på liknande sätt sina upplevelser av hur det är att vara jude i 

Sverige. De uppger att det finns en tanke om hur en svensk jude ska bete sig för att passa in i 

Sverige. Alla tre lyfter fram att de upplever det som att en idealisk svensk jude inte ska vara 

öppen med sin identitet och dessutom ska en jude i Sverige ta avstånd från Israel. Vidare 
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säger alla tre att det egentligen inte spelar någon roll hur en jude beter sig för en judisk person 

kommer aldrig ifrån att hen är jude. Sara uttrycker det på följande sätt:  

Sara: …det är som att det spelar ingen roll hur vi gör. Antingen är vi förtryckta och 

diskriminerade och då kan vi vara hatade för det eller så är vi assimilerade och det går bra för oss 

och då blir vi hatade för det. Och det var ju ändå, om man då tar in Israel, det var ju därför det 

bildades lite för att det kändes som att det spelar ju ingen roll vad vi gör vi kommer ändå bli hatade 

och den bilden då med alltså USA och Europa, när judar ändå faktiskt har haft det bra i 

Västeuropa, det har gått bra för oss, och ur ett samhällsperspektiv är vi inte diskriminerade och det 

är precis det, jag har också lyssnat på Henrik Bachner en del och det är på något sätt det som är 

läskigt. När vi är välintegrerade, när vi är, vad ska jag säga, svenskar som alla andra, vi följer lagar 

och regler men vi vill behålla vår kultur och så blir det ändå så här. 

När det kommer till hur en svensk jude ska bete sig tar hon upp ett exempel med en kompis 

som medvetet döljer sina åsikter och sin identitet för att inte råka illa ut.  

Sara: Jag läste precis någon på Facebook som skrev så, hon bara: ”det har varit så jobbigt för mig 

med allt det så jag har låtsats att jag någonstans tycker att jag är jättepropalestinsk och att jag hatar 

Israel för att annars så blir jag så påhoppad så att jag ljuger för alla”. 

Sara säger att det här kan bero på att eftersom judarna är en liten grupp i Sverige så är det 

bättre för dem att bete sig som samhället vill att de ska bete sig och därmed leva i säkerhet än 

att bryta mot det och riskera att råka illa ut. Sara berättar dock, liksom Jan och Mats, att hon 

inte döljer sin identitet eller sina åsikter.  

Jan uppger också att det inte spelar någon roll hur en jude beter sig egentligen eftersom hen i 

slutändan ändå alltid är jude. Han säger: 

Jan: …man hatar aldrig judar för att dom är judar utan man hatar judar för att dom är kloka och 

för att dom, men man hatar också dom för att dom är dumma. Men man hatar också judar för att 

dom är kapitalister och äger världen, men man hatar också judar för att dom är kommunister och 

vill förinta kapitalismen. Man hatar judar som klär sig, du vet dom här gamla kläderna och så 

lockarna och så, chassider till exempel, och för att dom lever så mycket för sig själv och dom 

skiljer sig så mycket från det normala som man upplever det. Men man hatar också judar som 

gömmer sig för då kallas dom för kryptojudar va som låtsas vara västerlänningar, som klär sig 

västerländskt. Det är så typiskt. Det spelar ingen roll. Vad du än gör så är du ändå alltid jude. 

När det kommer till vad en svensk jude ska tycka om saker och ting säger Jan att en svensk 

jude alltid måste ta avstånd från Israel. Om man inte helt tar avstånd måste man som jude i 

Sverige i alla fall poängtera att man i Mellanösternkonflikten är för en tvåstatslösning. Han 

uppger att han upplever det som att en jude i Sverige varje gång hen avser att kommentera 

Mellanösternkonflikten måste säga att hen är för en tvåstatslösning. Jan säger att det som han 

kallar den officiella judiska eliten i Sverige har accepterat detta och att de i och med det beter 

sig som juderåden i de ghetton som upprättades av nazisterna i Polen under Andra 

världskriget, att de alltså lägger sig platta för det övriga samhället.  

Mats delar Sara och Jans åsikter när det kommer till att det inte spelar någon roll hur en jude i 

Sverige beter sig eftersom hen i slutändan ändå alltid är jude. Han säger att en jude kan vara 

snäll och god men i slutändan är hen ändå alltid jude. Sara lyfter också fram att hon anser att 

det är mer kontroversiellt att vara öppet jude i Sverige idag än att vara öppet homosexuell. 
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Mats kommenterar situationen på liknande sätt men säger också att han inte kan vara helt 

säker på det eftersom han inte är homosexuell. Däremot säger han att han upplever att 

ramarna för den judiska gruppen blir allt snävare och han säger att han hoppas att de 

homosexuella i Sverige inte upplever det på samma sätt.  

Upplevd antisemitism – konkreta händelser 

Ovanstående rubrik kan framstå som diffus men jag ska förklara vad jag menar med den och 

samtidigt förklara vad det här temat kommer att beröra. Det mina informanter sagt till mig 

och som jag redogjort för ovan är personliga upplevelser och den här uppsatsens poäng är som 

sagt att redogöra för dessa. Det som följer under den här rubriken skiljer sig inte från de 

övriga i det avseendet. Upplevelserna sticker ut för att mina informanter har redogjort för vars 

en händelse där de eller någon som står dem nära direkt drabbats av antisemitism, därav den 

något diffusa rubriken.  

Sara berättar följande historia från hennes tid som lärarvikarie i Stockholmsområdet: 

Sara: Jag jobbade ju som lärarvikarie för tio år sen på en skola och där sa lärarna berätta inte för 

någon att du är judinna för det var många elever från Mellanöstern. Säg inte det! Ljug, sa dom till 

mig. Ehm, och då hade jag inte jobbat så mycket på detta och då gjorde jag det som många av 

mina kompisar gör för där jobbade också en judisk kvinna. I flera år hade hon jobbat där men 

aldrig berättat för någon. Så jag accepterade det och till slut så kom det ändå fram att det var en 

kille som tyckte att alla judar skulle skjutas. Ehm, och då berättade jag ändå att jag var judinna för 

då kunde jag inte vara tyst så det ligger väl i min natur att när det väl ställs på sin spets så kan jag 

inte vara tyst. Ehm, men sen lämnade jag den skolan och jag gjorde ingenting åt det. Det kan man 

tycka är lite konstigt, jag kunde ju pratat med rektorn. 

Sara tar också upp några olika tillfällen då hon väljer att dölja den Davidsstjärna som hon har 

som ett smycke runt halsen. 

Jag: I vilka situationer stoppar du undan Davidsstjärnan? 

Sara: Ja, om det är… Till exempel om jag skulle åka ut till Rinkeby
49

. För jag var där och då var 

det en kille som jag gick omkring med där som bor i Rinkeby som sa att jag kan inte berätta för 

någon att jag går omkring här med en judinna. Det känns inte tryggt för mig så då kände jag att om 

inte han kan berätta det då kanske inte jag ska gå omkring med den. En sån situation. Eller när jag, 

jag var på en mässa och sålde in mitt företag som inte har något med politik att göra utan ett 

företag vid sidan om och där var en jätteblandning av människor så jag kände att, ah där kanske är 

någon som tycker att det är kontroversiellt. 

Jan berättar om när han för ett antal år sedan närvarade vid en demonstration mot 

antisemitism och islamofobi. 

Jan: Och då någon slags tröskel för mig var, jag vet inte om det var 2002 eller 2003. Det var några 

folkpartister, folkpartister som ordnade en liten manifestation på Norrmalmstorg och där var bland 

annat Birgitta Ohlsson. Jag tror att hon var ordförande då i Folkpartiets ungdomsförbund. Där 

fanns Fredrik Malm och så var det några till. Dom var kanske fem personer. Och så samlades 

omkring dom kanske ett hundratal personer. Jag var där. Dom hade skyltar där att dom var emot 

antisemitism och islamofobi. Så dom var riktiga, vad ska jag säga, människoälskare. Och av någon 

anledning så släppte polisen förbi ett stort demonstrationståg, dom var säkert tusen personer, så 
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kallade propalestinier. När vårt möte var slut så började folk gå därifrån och dom här 

folkpartisterna började plocka ihop sina saker och så plötsligt så bryter en liten grupp, alltså den 

var inte så liten, men i förhållande till 2000, 3000 så var den liten. En grupp ur det här 

propalestinska tåget och började slå folkpartister. Det finns till och med några små artiklar om det 

här i tidningen. Tidningarna som sådant skrev ingenting om det. Bland annat Birgitta Ohlsson 

skrev någonting i Expressen om jag minns rätt. Mmm. Men det var inte det som, det var inte det 

som chockade eller det som hände chockade mig givetvis men sen när jag vände tillbaka så stod 

jag bredvid en man som var där, som sprang omkring där med ett barn som knappt nådde hans 

knä, en arab. Och han röt alltså, det var inget ljud, det var inte skrik det var något, jag vet inte, det 

kom från universum va. Jag har aldrig hört sådant där förut. Och så han skriker tills han tappar 

andan va och sen blev det helt tyst. Och det var någonstans, någonting, jag visste inte var jag 

befann mig va. Och sen så blir det helt tyst och han står kvar där och håller fortfarande den här lilla 

flickan i handen. Och så plötsligt stilla och sen börjar han plötsligt igen. Jag kan säga, jag kan 

tänka mig att någon som man flår levande möjligtvis. 

Mats tar upp en incident som drabbade hans dotter i skolans matsal. 

Mats: Ja, alltså det är, det har ju varit oroligheter med dom två killarna sedan innan men det har ju 

inte spillt över i antisemitism eller hets mot folkgrupp som åklagaren försökte driva igenom här 

va.
50

 Ehm men det hade ju varit lite oroligheter innan och jag hade ju varit på skolan och pratat 

med lärare och berörda då va men dock fick jag inte prata med killarna för då skulle jag ha deras 

föräldrars tillstånd och eftersom dom inte kunde få det så fick jag inte prata med killarna på skolan 

men skitsamma. Ehm min dotter och hennes kompisar dom satt ju i matsalen och då kom dom här 

två killarna in och stod rakt framför där hon satt och skrek ”Sieg Heil, Sieg Heil”. Ehm och då 

säger den här läraren till dom att dom ska sluta med det dom gör och då skriker dom ”Simhall, 

Simhall” och så säger hon: ”Jag begriper varför ni skriker ’simhall’, lägg av med detta här” och så 

gick ju då killarna va. Det som är obehagligt är att den här läraren som har stått och sagt till dom 

och sagt att jag förstår varför ni skriker simhall det är att hon i ett polisförhör inte vill stå för det 

som hon har sett och hört och det hon har sagt och det är ju också en form av, jag vet inte om det 

är att hon är rädd eller om det är en osäkerhet eller om det är en form av antisemitism det också att 

man tänker inte ställa upp och skydda den som har blivit utsatt va. Ehm Jag vill ha det osagt men 

jag tycker att det är för jävla svagt. Det sänder helt fel signaler till eleverna på skolan med det 

agerandet. Så målet blev nedlagt i varje fall. Vi fick papper om det i tisdags att det var nedlagt. För 

det var ord mot ord ju och min dotter kunde inte bevisa att det här hade skett som hon hade berättat 

eftersom inte läraren kunde ställa sig och berätta så. Sen hade hon ju också vänner som var 

runtomkring men dom ställde inte heller upp för dom var oroliga för dom här två elementen. 

Mats berättar sedan hur hans dotter var rädd för att gå ut ensam i flera månader efter det 

inträffade men att hon mår bättre idag då hon inte längre går på samma skola som de två 

killarna. 

Stefan Löfven försvarar Israel 

I bakgrundsavsnittet har jag redogjort för händelserna runt Löfvens inlägg på Facebook där 

kommentatorsfältet efter ett tag svämmade över av antisemitism. Denna händelse pratade alla 

informanterna om och jag avser här att redogöra för hur de kommenterade det inträffade. 

Under den här rubriken kommer jag också redogöra för informanternas tankar om att 

Mellanösternkonflikten alltid drabbar judar utanför Israel. Att konflikten mellan israeler och 

                                                             
50 Mats och hans familj har polisanmält händelsen och åklagaren som hanterade ärendet yrkade på hets mot 

folkgrupp. Ärendet lades dock ner.  
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palestinier drabbar judar i Europa och Sverige är också något jag redogjort för i den här 

uppsatsens bakgrundsdel.  

I min intervju med Sara frågade jag henne om hon ville beskriva några upplevelser som 

påverkat henne under 2014. Sara berättar: 

Sara: ...ett tydligt exempel det var ju när Stefan Löfven skrev på sin Facebook att Israel har rätt att 

försvara sig och det var hundratals kommentarer där det var saker som judarna borde gasas och 

alla judar ska dö och allt sånt där. Det som smärtar mest är kanske att, alltså det är klart att det är 

fruktansvärt att se, men sen journalister och politiker plockar upp det som en kritikerstorm mot 

Stefan Löfven och ingen står upp och säger så här ”det här är antisemitism, det här är hat, det här 

godkänner vi inte utan”. Så jag tror att det som smärtar mest är att jag kan leva i ett samhälle där 

det finns människor som känner så om jag känner att majoriteten, eller i varje fall en grupp 

människor, tydligt står upp och det var så länge som det inte var någon som gjorde det. 

Det är värt att notera att Sara säger att ingen står upp för henne. Upplevelsen av ensamhet 

delar hon med Jan och Mats som kommenterar det inträffade på ett liknande sätt. 

Jan: Media och politikernas handl… agerande där till exempel här nu med Löfven fast han 

personligen tror jag inte är antisemit i sig men han följer massan, han följer medierna, han följer 

den nya valmanskåren. Det här är, jag vet inte om du har hört talas om hans uttalande på Facebook 

för ett par månader sedan? Det var… Han har ingen ryggrad den mannen. Ingen alls. Istället för att 

just, jag menar det är ju, signalen var ju så stark att den kan knappt bli starkare va. Med mindre än 

att det börjar med misshandel av judar och så där. Och istället för ta den här, vad ska jag kalla det? 

Diskussion, kamp, stå upp för vissa värden så stänger han tråden och annullerar den så nu 

ingenting har hänt. 

Mats: Titta bara på under hela Gazakrisen [Gazakriget] där och allt det som skedde i Sverige, 

antisemitismen som blossade upp. Ehm, du såg ju inte Fredrik Reinfeldt gå ut någonstans och säga 

”nu fan får det vara nog, vad fan är detta?”. Ehm, en som gjorde ett uttalande, eller vad ska man 

säga han la inte skulden på någon sida men han fördömde båda och både Israel och Palestina men 

samtidigt så, det var ju Stefan Löfven. Men hans tabbe enligt dom här vänsterextrema det var ju att 

han skrev att Israel hade rätt att försvara sig och så mycket glåpord och antisemitism som där var, 

där var ju en hel del skärmdumpningar på den sidan där va. Det tog ju nästan två dagar innan man 

plocka väck det här va men att det bara fick ligga kvar och att man inte gick ut och kommenterade 

det här starkt eller agerade starkt det är bara ett bevis på att man tar inte lika hårt på antisemitismen 

från den sidan som man gör från den andra sidan så att det är så där. Så är det. 

Kommentarerna till Löfvens inlägg på Facebook visar att konflikten i Mellanöstern drabbar 

långt fler än de som är direkt inblandade. Judar i Sverige blandas in i konflikten och de 

förväntas ha, som jag redogjort för ovan, något att göra med staten Israels politik. Sara, Jan 

och Mats berättar för mig på liknande sätt att det alltid blir svårare att vara jude i Sverige när 

det blossar upp stridigheter i Mellanöstern. Mats menar att: 

Mats: Det som sker idag alltså, gemene man tror jag i Sverige ser ingen skillnad mellan judar i 

Sverige och Israel där nere utan det man ser ju, man ser ju, man ser ju oss som israeler. Jag vet 

ibland så kommer där folk och frågar mig var jag kommer ifrån. Ja, jag kommer från den här 

staden. Ja, ja men innan? Ja, men vad då innan? Jag är född i den här staden. Ja, men var kommer 

dina föräldrar ifrån? Ja, från landsbygden i söder och från en medelstor stad i nordväst? Ja, men 

var, var, var kom dom innan ifrån? Alltså man måste komma någon annanstans ifrån för dom vet 

jag är jude va och då måste jag ju komma från Israel. Alltså jag kan inte komma härifrån. 
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Sara tar i sin utsaga fasta på att konflikter i Mellanöstern ofta gör att diskussioner kring 

konflikten hamnar i fokus, i media och runt köksbordet. Hon säger att ofta används då kritik 

mot staten Israel som svepskäl för att uttrycka antisemitiska åsikter. Sara uppger att hon 

upplever det som att antisemitiska konspirationsteorier ibland inte knyts direkt till judar utan 

istället knyts konspirationsteorierna till Israel och för Sara är det samma sak, fast med ett 

modifierat språkbruk. När det kommer till svenska judars relation till Israel menar hon att det 

finns en sådan relation på precis samma sätt som kurder i Sverige kan känna med kurder i Irak 

kan judar i Sverige känna med judar i Israel. Hon menar inte att svenska judar kan påverka 

israelisk politik men hon lyfter fram att judar i Sverige troligen känner för judar i Israel. Sara 

poängterar att judar också är ett folk och att det är det som utgör basen för allt det andra. Här 

skiljer sig Sara från Mats då han lägger mer vikt vid att han inte har något att göra med Israel 

och inte kan påverka det som inträffar där. Det säger i och för sig Sara också men hon betonar 

på ett annat sätt än Mats den judiska gruppkänslan, alltså att judarna är ett folk. Jan delar 

Saras uppfattning att kritik mot Israel används som svepskäl för att uttrycka antisemitism. 

Han lyfter fram att varje gång det hettar till i Mellanöstern så dyker antisemitism upp i svensk 

media och i det offentliga samtalet. Jan, som flydde från Polen under pogromerna under sent 

1960-tal, säger att han kan dra direkta paralleller med hur det var att vara jude i Polen då med 

hur det är att vara jude i Sverige idag. Han berättar att det som blev startskottet för 

pogromerna var studentrevolten i Warszawa och Sexdagarskriget. Jan menar att Gazakriget 

blivit samma typ av utlösande faktor för en våg av antisemitism som Sexdagarskriget var 

under sent 1960-tal i Polen. Den stora skillnaden enligt honom är att medierna är smartare i 

Sverige än de var i Polen och att de på ett subtilare sätt maskerar antisemitism i sin kritik mot 

Israel. 

Från vilket håll kommer antisemitismen? 

Sara, Jan och Mats berättar för mig att antisemitismen i Sverige inte enbart kommer från ett 

håll, antisemitism i Sverige har alltså inte bara en politisk färg eller en ideologisk klangbotten. 

I Sverige används antisemitiska teorier av högerextrema och delvis högerpopulistiska grupper, 

vänsterradikala grupper och radikala islamistiska grupper. Alla tre informanter uttrycker att de 

upplever att samhället står bakom dem när det kommer till det högerextrema och 

högerpopulistiska hatet. Samtidigt utrycker Sara, Jan och Mats att den antisemitism som 

kommer från de andra två grupperna inte tas på allvar av samhället i övrigt. De berättar för 

mig att de upplever att ingen vågar ta i dessa frågor då de ses som alltför infekterade och 

deras upplevelse är att människor backar undan av rädsla.  

Mats berättar för mig om hur han upplever situationen i Sverige idag. Jag frågar honom om 

han upplever att all antisemitism i Sverige idag är sammankopplad med 

Mellanösternkonflikten. Mats svarar: 

Mats: Nej, det är den inte utan att den antisemitismen som är nu och som gäller 

Mellanösternkonflikten den kommer ju från vänsterradikaler. Man är pro-palestinsk men man är så 

blind så att man, hur ska jag säga det, man ser bara den ena sidan. Man ser inte båda sidorna av 

myntet va. Sen har du ju en nazistisk sida av det va och det är ju den högerextrema antisemiten, 

antisemitismen där va. Och det är klart den syns ju också va. Så att man kan ju säga att utav den 

här rödbruna röran, att man kan säga att dom har mer gemensamt än vad motsatsen är va. För 

närvarande, så upplever jag det. 
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Något senare i intervjun återvänder Mats till ämnet och utvecklar sitt svar: 

Mats: Ja, alltså och problemet är att innan har det, har det varit från en sida precis som du säger 

från nassarnas sida det har kommit va ehm men nu kommer det från två sidor va, både höger och 

vänster och det är… Problemet är att dom här som flyttat in här va från Mellanöstern kan man 

säga. Många av dom är ju rasister dom också för att det finns ingenstans i hela världen än i 

Mellanöstern där Sion vises protokoll och Mein Kampf är en storsäljare ehm. I Egypten är den en 

storsäljare, i Palestina är den en storsäljare, i Syrien är den en storsäljare, runtom… Där är 

barnprogram idag som är direkt antisemitiska där som är statskontrollerad TV där man har TV-

program med vad man ska göra med judar där. Vad man ska göra med judarna. Dom är grisar och 

dom är släkt med apor och grisar och det ena med det tredje va och alltså det… Alltså folk som 

växer upp med en sådan bild, ja dom har ju ingen annan bild och framför allt så många av dom 

känner ingen av judisk börd heller men man har, man växer upp kring matbordet med dom här 

resonemangen. 

Jag frågor Mats om han tror att det är särskilt känsligt att tala om den antisemitism som finns i 

vissa muslimska grupper i Sverige och han svarar: 

Mats: Alltså, så är det ju. Att du blir stämplad som islamofob. Nu har jag ju vänner, jag är ju 

medlem i, eller har varit medlem i någonting som heter Round Table och det är en internationell 

organisation, typ Rotary fast för yngre. Folk mellan 22 och 40 år. Och i min klubb där har vi ju 

folk från Balkan som är muslimer och folk från Iran som också är muslimer va. Jag tror inte att där 

är någon av dom som skulle kalla mig för islamofob va men det är jävligt svårt att föra fram en 

ståndpunkt ehm för man blir lätt stämplad men ehm dom som känner mig… Jag agerar inte mot 

ehm muslimer utan jag agerar mot deras antisemitism och dom som kräker av sig av sin 

antisemitism. Jag ehm ärligt talat vet jag inte hur jag ska gå åt det här annars men de facto är att 

dom här barnprogrammen finns och de facto är att Sion vises protokoll och Mein Kampf  är 

storsäljare i dom här länderna så att det är… När politikerna väljer att inte vilja se detta här va, nu 

tänker jag på bland annat Sverige är ju en av dom som bistår palestinska myndigheten med pengar 

bland annat till deras statliga TV. Men hade politikerna varit klara över vad det är för TV-program 

som sänds där och vill dom bli klara över det så kan man ju gå in och hitta dom här programmen 

men ehm jag vet inte om det är så intressant va men, men det är klart att man ska ge pengar till 

dom som är behövande men dom pengar ska gå till ett gott syfte och till en uppbyggnad eller till en 

ordentlig utbildning men det ska fan inte gå till antisemitiska TV-program eller liknande alltså. 

Sara utrycker liknande åsikter när hon pratar om vid vilka tillfällen hon döljer den 

Davidsstjärna som hon har runt halsen och berättar följande för mig: 

Sara: Men det är det som är så fruktansvärt svårt att prata om för den antisemitismen som är mer 

tydlig. Alltså den som finns i nazistiska föreningar den är ganska undangömd i det svenska 

samhället och den känner jag sånt stöd från samhället för. Så den som ofta påverkar oss mer är den 

som kommer från muslimska grupper. Absolut inte alla muslimer, men muslimska grupper och 

den blir så svår att prata om och jag tycker själv att det är svårt att prata om. För hur dömer det 

mig, vad kommer folk säga om mig när jag pratar om det och det undergräver polarisering, alltså 

så där. Så det kanske också är i dom sammanhangen som jag ofta tar bort den för då känner jag 

mig ensam och det känns jobbigt. Ja, det är kontroversiellt.  

Jag: Hur tänker du att samhället skulle döma dig? På vilket sätt? 

Sara: Ja, men om jag sitter och pratar om att det finns en antisemitisk hotbild från muslimer så blir 

det jättekänsligt bara den meningen och så måste, så känner jag att jag vill gardera mig, för det tror 

jag på. Egentligen vill man inte prata om det alls, att det finns. Jag väljer att prata om att det finns, 

men så klart gäller det inte alla muslimer. Jag har ingen aning om hur utbrett det är egentligen. 
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Alltså jag bara tar för givet att vi pratar om islamister och andra, jag vet inte detta, jag vet inte 

någonting. Men att det finns antisemitiska problem inom den muslimska gruppen, inom vissa 

muslimska grupper men det är vissa som inte vill prata om det och det vill oftast inte politiker 

prata om heller. Samhället vill inte riktigt kännas vid det. Och jag förstår det. Det är klart att det 

finns ett problem med islamofobi också, den skulle jag gärna jobba mot. Och det kanske också 

finns konspirationsteorier som ligger till del där som alla andra. Men det blir så himla, det blir så 

svårt när en minoritetsgrupp som har problem med en annan minoritetsgrupp för då blir det också 

antingen så slår man mot den som antar vara stark eller så slår man mot den som man antar vara 

svag och vilken som helst så är det problematiskt så där. Ehm. Men jag tror att man ändå måste se 

det som är sanningen för jag tror inte att problemen försvinner för att man inte pratar om det. Men, 

ehm, ja. 

Jan säger till mig att han inte bryr sig nämnvärt om någon kallar honom för islamofob på 

grund av hans åsikter. Han uttrycker flera gånger under intervjun med mig att han är starkt 

kritisk till alla former av religion, även den judiska. Jan säger att han tycker att islam och 

muslimer måste tåla kritik precis som alla andra religioner och dess utövare. När jag frågar 

Jan om han instämmer i påståendet att antisemitism kommer från höger, vänster och från 

muslimska grupperingar men att samhället i övrigt inte vill tala om den antisemitism som 

kommer från vänster och muslimska grupper svarar han: 

Jan: Mmm. Ja, jag tycker precis likadant så det är bara att instämma till 100 procent. Och med 

tanke på, dom här så kallade krafterna så om jag har förstått det rätt så dom här högerextrema, 

nazisterna, dom riktiga nazisterna i Sverige det har varit något tusental genom åren va. Ibland lite 

färre och ibland lite fler. Så den styrkan, den stormen eller vad man ska kalla den, den har inte 

förändrats särskilt mycket, men man kan inte förvänta sig något gott av dom naturligtvis också. 

Men på den andra sidan finns hundratusentals nazister, jag vill kalla dom nazister med 

judeutrotning som mål. Och Sverige tar in i hundratusental, märk väl jag kallar inte alla dom för 

antisemiter eller nazister men undersökningar visar 93, 97 procent från vissa länder. 

Jan skiljer sig alltså något från de övriga två i den här frågan eftersom han inte är rädd för om 

någon uppfattar honom som islamofob. I övrigt har informanterna liknande åsikter kring detta 

tema. Sara, Jan och Mats talar om hur de upplever att samhället i övrigt inte ställer sig bakom 

den judiska gruppen. En känsla av ensamhet är något som alla tre återkommer till under mina 

intervjuer med dem. 

Lämna Sverige? 

Den känsla av ensamhet och utanförskap som Sara, Jan och Mats återkommer till visar sig 

tydligast när det kommer till tankar om ett fortsatt liv i Sverige. Informanterna berättar för 

mig att de mer eller mindre ofta tänker på vilka länder eller vilket land de kan flytta till när det 

blir för svårt att leva i Sverige. De här delarna av mina intervjuer med Sara, Jan och Mats 

upplevde jag som svåra att förhålla mig till då jag inte riktigt kan acceptera att det samhälle 

som jag lever i har svikit en grupp av människor till den grad att de inte längre vill leva här 

trots att de uppger att de älskar Sverige och helst av allt vill stanna. Informanternas åsikter går 

inte isär särskilt mycket i den här frågan. Mats berättar följande i början av min intervju med 

honom när jag frågor honom om hur han upplever antisemitismen i Sverige 2014: 

Mats: Ja, alltså nu 2014 så stark som den är nu har jag aldrig upplevt den innan. Ehm, den är 

direkt skrämmande och den får en att, jag har ju tre döttrar ehm, barn och den får en att fundera på 

ehm ja rent krasst hur länge man kan stanna här. 
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Lite längre fram i intervjun återkommer han till ämnet och berättar: 

Mats: Men man kan ju säga så här att i varje jude är där inbyggt antenner och dom känner hela 

tiden av strömningarna var, vart hän det går. Ehm vi har ju facit från 30,40-talet här och det är… 

jag tror att varenda en tänker hur långt ska detta gå innan man tar familjen och sticker va. Ehm för 

man vill inte hamna i samma bekymmer som man gjorde på 30,40- talet här och det är en fråga 

som jag tror varje jude brottas med idag att hur länge kan vi stanna i samhället, i detta samhället 

innan vi ska söka säkerhet om man säger så.  

Jag: Hur tänker du kring den frågan? 

Mats: Nej, jag det har ju slagit mig, tanken har ju slagit mig va men jag tycker inte vi, jag tycker 

inte att man är där än va utan den dagen som det börjar komma inskränkningar som berör judarna i 

Sverige, den dagen då är det nog fan dags alltså för då är det på väg ytterligare åt fel men i 

dagsläget så ja, jag är jävligt vaken kan jag säga men vi har inte kommit dit hän än att jag känner 

att det är dags. Och det är ju egentligen för jävligt att sitta och prata om sådana här saker när vi har 

en demokrati och en religionsfrihet i detta här landet men det är den bistra verkligheten. Så är det. 

Sara kommenterar situationen på ett liknande sätt och undrar också om någon skulle bry sig 

om den judiska gruppen flyttade från Sverige: 

Sara: Det som jag tänkte på i somras när jag tänkte väldigt mycket, då tänkte jag på det varje dag. 

Då tänkte jag så här undrar hur det svenska samhället skulle reagera? Så slog det mig. Ingen 

kommer bry sig nämnvärt. Alltså individer ja, som känner oss, men på det svenska samhället i 

stort. Har Frankrike reagerat för att tusentals judar har lämnat? Inte nämnvärt, tror jag. Och det är 

också så jobbigt. Jag flyttar, jag nästan flyr och folk skulle säga så här ja men det är den där starka 

gruppen dom tyckte väl att det var bättre där. Typ. Så det tyckte jag kändes jobbigt när jag insåg 

att ingen skulle bry sig. Sverige skulle bara fortsätta som vanligt. Lite så. Ehm. Och så kanske det 

är. Om jag skulle höra att assyrierna flyttar så tänker man ja men vad tråkigt och så fortsätter man 

alltså jag vet inte. Alltså jag kan förstå det på ett visst sätt men det är klart att det är jobbigt. Det 

här var mitt, jag är del av detta och sen så bara nej vi kan inte bo här. Ingen bryr sig. Kanske.  

Jag: Ja, för mig låter det helt absurt. Eller det är liksom det blir så jag försöker sätta mig in i det du 

pratar om och det liksom det är så svårt att gripa om hela den här. För så som jag tolkar det du 

säger så upplever du att ibland så går det så pass långt att du har det där i huvudet att om jag ska 

sticka så har jag faktiskt alternativ och jag har en plan. 

Sara: Den diskussionen finns nog varje dag i mitt huvud, i bakhuvudet. Sen kan jag nog gå en dag 

och så händer ingenting så att det inte medvetet finns uppe men alltså det är, under fyra, fem 

månader vaknade jag med ångest varje morgon, för att det fanns där hela tiden. Nu har den 

ångesten släppt. Men det finns där hela tiden, det är inte så att det är medvetet, eller så här 

medveten finns men det är inte så att jag inte vill leva här utan risken finns att en dag så måste jag 

flytta. Och så länge har jag bestämt att det är inte tillräckligt dåligt för att leva här så jag stannar 

och kämpar. Kanske så. Och jag tror dom flesta judar du pratar med, jag skulle bli förvånad om du 

frågor någon har du funderat på var du skulle ta vägen om du inte kan bo i Sverige så skulle jag bli 

förvånad om det var särskilt många som sa nej men den tanken har inte slagit mig. 

Sara återkommer flertalet gånger till en eventuell flytt från Sverige och när jag frågar henne 

om hon tänkt på var hon skulle ta vägen svarar hon: 

Sara: Men det skulle jag säga att alla har. Nästan. 

Jag: Alla judar i Sverige? 
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Sara: Ja. Att, för det har jag diskuterat med alla i somras, det var ingen som inte pratade om det 

även nu ser jag folk som säger då och då att när vi pratade om det så sa vi dit, så här lite ”casual” 

när man pratar om det, så pratar dom: ”Jo, men vi pratar om att måste vi flytta så valde vi det”. Det 

är något som… Och jag gjorde en sådan undersökning på Facebook i somras som jag skickade ut 

till 800 judar eller folk som lever med judar har ni någon gång under den senaste tiden funderat på 

om ni inte har någon framtid i Sverige och måste flytta. Om ni har känt så så tryck gilla. Det var en 

dold grupp och det var mellan 20 och 25 procent som tryckte gilla så att det var väldigt många som 

tog ställning och även dom som kanske inte har, alltså jag tror att väldigt få judar inte tänkte den 

tanken och ja jag har det alltid i bakhuvudet. Det kommer upp då och då med min man. Vi pratar 

om var ska vi ta vägen? Ska vi dit? Ska vi dit? Och sen så blir det för jobbigt att prata om och så 

bubblar det upp igen. Mmm. Men just för tillfället har jag bestämt att vi ska stanna här för jag vill 

ju vara här. 

Sara berättar att hon för tillfället har bestämt sig för att stanna i Sverige för att hon inte vill 

flytta på sina barn förrän det verkligen behövs. Hon säger att de länder hon funderar på att 

flytta till med sin familj är Israel, USA eller Kanada. Ett annat land i Europa är uteslutet, 

säger hon. Hon berättar att Sverige trots allt fortfarande är ett förhållandevis bra land att leva i 

som jude om man jämför med andra europeiska länder. 

Jan uppger att han är för gammal för att flytta men han oroar sig för sina barn. Han berättar att 

han arbetar för att hans barn ska kunna lämna Sverige så snart som möjligt. Jan tänker att de 

skulle kunna flytta till Israel, även om det finns saker med Israel som Jan säger att han inte 

gillar. Polen är också ett alternativ för Jan, trots att han en gång flytt från landet på grund av 

antisemitism. Han berättar att polackerna i gemen och polska politiker inte är lika mesiga som 

i Sverige och att de aldrig kommer tillåta en stor invandring från Mellanöstern på samma sätt 

som han menar att politiker gjort i Sverige. När jag frågor om han har några tankar på att 

flytta till ett annat land svarar han: 

Jan: Nja, som jag sa, jag är gammal men jag ska faktiskt se till att mina barn har någonstans att 

flytta.  

Jag: Vilka länder är det du tänker då? 

Jan: Ja, det är inte så många andra länder att välja på va. Länder brukar inte vara öppna för alla. Så 

det är ju naturligtvis, Israel är ju ett va. Och det finns en hel del i Israel faktiskt, som jag faktiskt 

inte gillar. Men, Polen är ett annat land, som jag faktiskt inte önskar dom att dom ska leva men jag 

ser det som en utväg bara. Så, så som den polska regeringen har bestämt för ett antal år sen så har 

vi blivit utsparkade utan laglig rätt så att säga. Man fick ju skriva en ansökan om att vi frånsäger 

oss polskt medborgarskap, det var man tvungen att göra och det var tydligen inte i enhetlig med 

lag, dåtidens lag, så att det. Så då har man sagt att rent praktiskt är vi fortfarande polska 

medborgare fast vi blev fråntagna det från 68 till 70-71 va. Och då säger dom att man ska fylla i en 

sån här formell ansökan och då får vi det bekräftat, inte det tillbaka, utan bekräftat och det är ett 

sätt att, som steg två ge det här medborgarskapet till mina barn. 

Till skillnad från Sara och Jan har Mats inte någon direkt plan över hur det skulle gå till om 

han skulle lämna Sverige men tankarna om en flytt finns hos alla tre. 

Ett nytt folkmord? 

Sara berättar för mig att hon, trots att situationen för svenska judar är allvarlig, inte är rädd för 

ett nytt folkmord. Hon säger att hon tänker på det ibland, men hon tror inte att det kommer 
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inträffa. Jan och Mats berättar att de är övertygade om att det kommer hända igen. Jan säger 

att det inte längre är en fråga om det kommer ske igen, utan det är en fråga om när. Mats 

berättar att mänskligheten inte lärt sig av Förintelsen eftersom nya folkmord mot andra 

folkgrupper sker hela tiden och drar paralleller till folkmordet i Bosnien under 

Jugoslavienkriget. 

När jag frågar Jan vad han ser framför sig för konsekvenser av den antisemitism som han 

uppger går att finna i bland annat svensk media och bland svenska politiker svarar han: 

Jan: Vad jag ser framför mig? Ja, det allra värsta. Sen om det händer i Sverige eller om det händer 

i ett annat land. Jag ser en upprepning av vad som hände för 60-70 år sedan.  

Jag: Du är rädd för ett nytt folkmord? 

Jan: Jag är inte rädd. Jag är övertygad om det. Rädd, alltså jag är gammal däremot är jag rädd för 

mina barns skull. 

Lite senare i min intervju med Jan återkommer han till tanken om ett nytt folkmord och säger: 

Jan: Jag ser ingen framtid alls. Jag ser ingen framtid för unga judar i Sverige överhuvudtaget. 

Gamla som jag ok. Då slutar man antingen på vanligt sätt eller så slutar man i gaskammaren. Ja, 

ok. Det sista kommer jag nog inte uppleva. Än. Alltså så länge lever jag kanske inte. Men däremot 

anfall. Att man jagar judar på gator. Det händer i Malmö. Det hände i Stockholm om man tar dom 

här folkpartisterna. Dom kallades ju också för jävla judar, apropå det här 2002. Så vad spelar det 

för roll om man är riktig jude eller utnämnd jude? Men återigen, det är inte så att jag sitter och 

tänker på det. Jag har inga skygglappar, jag ser annat också givetvis. Gillar opera, går på opera och 

på balett och så där. Det är sånt man kan göra så länge det inte finns, vad ska jag säga, särskilda 

bänkar för judar. Men det kommer. Om 5 år, 10 år, det är bara en tidsfråga som jag ser det. Man 

har passerat den här, vad säger man? Break even. Nu är det bara frågan om när. 

När jag frågar Mats om han rädd för ett nytt folkmord svarar han på följande sätt: 

Mats: Jag har alltid sagt att det kommer ske igen för historien upprepar sig alltid. Det är inte så 

länge sedan, det är 90-talet, vi hade koncentrationsläger nere i forna Jugoslavien så då har vi… 

Vad har mänskligheten lärt? Jag menar hade mänskligheten lärt sig av det som hände under 40-

talet så hade man inte byggt upp koncentrationsläger där nere 1990. Ehm så jag är fullständigt 

övertygad om att situationen kommer uppstå igen. Ehm men när och med vem och var, det vet jag 

inte men tittar man på Ungern nu som har gjort inskränkningar på media och sådant till den 

högerpopulistiska regeringen som sitter där, där man till och med vill åsiktsregistrera, eller man 

vill registrera judar i passet va och då är man tillbaka till 30-talet igen va. EU har ju gått ut och 

starkt bemött detta här men det har ju inte Ungerns regering brytt sig om va men än så länge så har 

man ju inte satt ett j i passet men… Bara att diskussionerna finns det gör ju att antennerna fladdrar 

till. Så att det… Vi kan vara hur snälla och hur goda och hur rara som helst va men ehm ja… 

Upprepa en lögn tillräckligt många gånger så blir det en sanning. Så är det. 

Som jag nämnde tidigare hade jag svårt att förhålla mig till att Sara, Jan och Mats inte längre 

känner sig välkomna i Sverige. Det jag redogjort för ovan om Jans och Mats tankar om ett 

nytt folkmord riktat mot den judiska gruppen tycker jag är än svårare att greppa och jag har än 

svårare att acceptera att jag lever i ett samhälle som uppenbarligen inte lyckats med att få de 

här individerna att känna sig trygga.    
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Diskussion och slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för tre svenska judars upplevelser av 

antisemitism i Sverige 2014. Redogörelsen för mina tre informanters upplevelser har jag 

presenterat ovan i sju olika teman utifrån mina frågeställningar. Merparten av 

transkriptionerna av mina djupintervjuer har presenterats som direkta citat ovan eller genom 

de omskrivningar jag gjort av informanternas svar för att uppfylla syftet. Än en gång vill jag 

poängtera att mina informanters utsagor inte representerar alla Sveriges judar, men de många 

likheterna i informanternas utsagor tyder på att upplevelsen av antisemitism i Sverige är stark. 

Utifrån min presentation ovan kan vi konstatera att samtliga informanter upplever 

antisemitism i dagens Sverige. Vi kan se att antisemitism således påverkar vissa människor i 

vårt samhälle dagligen och får dem till och med att överväga att lämna Sverige. Diskussionen 

om hur antisemitism tar sig i uttryck är viktig då mina informanter återkommer till att det 

handlar om nyanser och gradskillnader. Den antisemitiska konspirationsteorin framstår som 

en övergripande ram inom vilken nedsättande, diskriminerande och förnedrande påståenden 

mot den judiska gruppen görs. Den alternativa världsbild som mina informanter talar om gör 

inte bara antisemitism svår att upptäcka, utan den framställer, till skillnad från andra rasistiska 

kategoriseringar, juden som stark, inflytelserik och smart och därför särskilt farlig. En av 

mina informanter menar att när antisemitism ger sken av att erbjuda möjligheten att kritisera 

makten och resa sig mot samhällets starka framstår den som särskilt farlig mot den judiska 

gruppen i Sverige då hon menar att svenska judar på intet sätt kan påstås äga större inflytande 

i samhället än andra grupper. Snarare är den judiska gruppen i Sverige idag liten och utsatt, 

vilket mina informanters utsagor bekräftar. 

Med mina sju teman som utgångspunkt framstår det som att det är en känsla av ensamhet och 

utanförskap som informanterna beskriver. Det är denna känsla som driver dem till att planera 

en eventuell flytt från Sverige och fundera över när ett nytt folkmord mot den judiska gruppen 

kommer att ske. Gazakriget 2014 blev startskottet för en rad händelser med tydliga 

antisemitiska förtecken som drabbade mina informanter under sommaren 2014. Informanterna 

menar att de innan Gazakriget 2014 hade reflekterat över den antisemitism som finns i 

Sverige, men Gazakrigets konsekvenser för världens judar i form av hot och hets drabbade 

mina informanter på ett sätt som de uppger att de inte upplevt tidigare. Kommentarerna till 

Löfvens Facebook-inlägg, folkvalda politikers antisemitiska uttalanden i främst sociala 

medier, vandalisering av judiska byggnader och direkta hot mot judar och 

barnamordsanklagelser mot Judiska församlingens medlemmar i Prideparaden i Stockholm 

2014 är konkreta exempel på händelser som har gjort att mina informanter säger att de 

upplever antisemitismen i Sverige som starkare än någonsin. En bidragande faktor till denna 

känsla är att mina informanter menar att samhället i övrigt inte tydligt nog visar att de står upp 

för den judiska gruppen i Sverige. Jag menar att det är denna känsla av ensamhet som gör att 

mina informanter överväger att lämna Sverige för länder där de upplever att den judiska 

gruppen backas upp av majoritetssamhället. Två av mina informanter ser framför sig hur 

Förintelsen kommer att återupprepas någonstans. De tror att de inte kommer leva länge nog 

för att drabbas, men de vill se till att deras barn är i säkerhet innan det inträffar. För dessa två 

svenska judar är det en fråga om när ett folkmord drabbar den judiska gruppen på nytt, inte 

om. 
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Informanterna berättar för mig att merparten av den antisemitism som de upplever kommer 

från vänsterradikala grupper och muslimska grupperingar. Att merparten av hoten och hetsen 

kommer från dessa två grupper och inte från nazistiska, högerextrema och högerpopulistiska 

rörelser bidrar till att samhället i övrigt upplevs vackla och inte ställa upp för den judiska 

gruppen. I två av mina informanters utsagor går det att utläsa att det finns en rädsla för att bli 

stämplad som något man inte är när denna problematik ventileras. Om de personer som 

drabbas av den antisemitism som kommer från exempelvis muslimska grupperingar upplever 

det som svårt att tala om detta utan att bli anklagad för att vara islamofob blir frågan hur 

resten av samhället ska ta sig an frågan utan att det spiller över i hot och hets mot en annan 

minoritetsgrupp. Trots intensivt arbete med den här uppsatsen har jag inte något bra svar på 

den frågan.   

Vad kan vi då dra för slutsatser av detta uppsatsarbete? Eftersom uppgifterna om upplevd 

antisemitism i Sverige 2014 kommer från endast tre individer är det, som jag nämnt tidigare, 

inte möjligt att komma fram till något generaliserbart resultat. Det jag vill lyfta fram är istället 

tendenser. Den upplevda antisemitism som mina tre informanter talar om får dem att fundera 

över om det finns plats för dem i Sverige. Den får dem att känna sig övergivna av resten av 

samhället. Även om detta resultat inte kan ses som något som gäller alla svenska judar är det 

tillräckligt allvarligt att tre individer känner sig övergivna av majoritetssamhället. Det innebär 

att vi andra inte lyckas artikulera de demokratiska värden som vårt land vilar på. Det är 

möjligen här som svaret på frågan om hur samhället ska hantera den antisemitism som 

kommer från exempelvis muslimska grupper, där diskussionen lätt blir infekterad, finns. 

Oavsett hur de teorier som delar in människor i kategorier ser ut och oavsett vilket håll de 

kommer ifrån måste det finnas en gemensam strävan i ett samhälle att motverka dem för att 

värna det fria och öppna samhällsklimatet som präglar världens mest framgångsrika länder. 

Om de tillåts det fria spelrum som mina informanter uppger att de upplever släpps krafter lösa 

som till slut drabbar antingen dig eller mig också.   

Jag hoppas att min uppsats kan uppmuntra till fortsatt arbete och forskning kring upplevd 

antisemitism i Sverige. Ibland upplever jag att svenskar är bra på att peka ut dåliga exempel 

utanför landsgränserna och blunda för de egna problemen. Min förhoppning är att ett fortsatt 

arbete kring upplevd antisemitism kan leda till att strålkastarljuset riktas inåt och att en sådan 

granskning leder till att de människor som bor i Sverige vill stanna kvar och att allt fler vill 

söka sig hit för att bidra till Sveriges fortsatta utveckling. Jag tycker slutligen att det vore 

intressant, att med samma typ av syfte och frågeställning, utöka underlaget och ställa frågan 

om upplevd antisemitism till fler svenska judar för att på så vis få fram ett generaliserbart 

resultat. 

Min undersökning har dessutom lett mig till tanken att det är viktigt att inte generalisera olika 

rasismer. De bör istället skiljas åt och analyseras enskilt. Det som kom fram i mina intervjuer 

var bland annat att informanterna uppgav att de upplever att islamofobi uttrycks annorlunda 

och får andra effekter i samhället och i samtalsklimatet jämfört med antisemitism. Detta är 

också ett viktigt forskningsområde för framtiden. 
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