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Sammanfattning  

Uppsatsen handlar om hur fyra judiska personer upplever antisemitism i Sverige. De har 

svarat på frågor som rör två teman, antisemitism och Israelkritik/antisionism.  

Informanterna har inte personligen utsatts för antisemitism i stor utsträckning, däremot 

upplever de att antisemitismen finns mer utbrett på andra platser i Sverige.  

Israelkritik upplever de enbart som antisemitism när den är obalanserad och när media 

anklagar judar kollektivt för vad som sker i Israel/Palestina. Sionism ser de dock ingen 

anledning till att kritisera eftersom den handlar om ett judisk självbestämmande. Ett par av 

informanterna anser att sionism är så starkt förknippat med judisk tradition att antisionism per 

automatik blir judefientlig.  

Nyckelord 

Antisemitism, antisionism, sionism, semistrukturerade intervjuer, identitetsperspektiv.  

Abstract 
 

The essay is about how four Jewish people experience anti-Semitism in Sweden. They 

answered questions related to two themes, anti-Semitism and Israel Criticism / anti-Zionism. 

The informants have not personally been subjected to anti-Semitism widely, but they feel that 

anti-Semitism is more prevalent in other parts of Sweden. 

Criticism of Israel is experienced as anti-Semitism when it is unbalanced and when the media 

blames Jews collectively for what is happening in Israel / Palestine. They see no reason to 

criticize Zionism because it is about a Jewish self-determination. A couple of respondents 

believe that Zionism is so strongly associated with Jewish tradition that anti-Zionism 

automatically becomes hostile towards Jews. 

Key words 

Anti-semitism, anti-Zionism, Zionism, Semi-structured inteview, identity perspective.  
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Inledning  

Andra världskriget kan ses som kulmen på ett antisemitistiskt Europa då miljoner judar 

förintades. Även om kriget tog slut så upphörde aldrig antisemitismen. Idag ökar den i allt fler  

länder, i synnerhet inom EU. En EU-rapport ”Manifestations of Antisemitism in the EU 2002-

2003” (URL1) visar dock att antisemitismen i Sverige under åren 2002-2003 inte ökade utan 

låg kvar på nivåer som tidigare. Men rapportens innehåll bygger på tio år gammal statistik och 

sedan dess har mycket skett inom Sverige. Det har rapporterats i media om framför allt 

situationen för judar i Malmö. Synagogan vandaliseras, judar trakasseras till och från 

synagogan, politiker har uttryckt judefientliga åsikter (URL 2) - ofta helt öppet och ibland 

förklädd i så kallad Palestinavänskap och Israelkritik. Judar i Malmö och övriga Sverige 

anklagas och beskylls, i likhet med andra grupper, för det som händer i den decennielånga 

konflikten i Mellanöstern. Att läsa artiklar av det slaget får mig att intressera mig för hur judar 

i Sverige lever i en antisemitisk kontext. Syftet med uppsatsen är att få ett inifrånperspektiv 

hur några judar upplever antisemitismen i Sverige samt hur de upplever Israelkritik och 

antisionism. Utifrån dessa teman vill jag få redan på hur dessa personer som ser sig själva som 

judar;  

 

 Upplever antisemitism i Sverige och hur det yttrar sig 

 Hur de ser på Israelkritik och antisionism.   

 

Jag har valt att avgränsa min studie till att intervjua fyra personer som identifierar sig som 

judar om hur de ser på antisemitism. För att få en förståelse för hur informanterna upplever 

antisemitism måste jag också undersöka hur de identifierar sig som judar. Först när den 

förståelsen finns går det också att skapa en analys om varför de svarar som de gör. Därför har 

jag använt mig av identitetsteorier. Informanterna talar om sig själva i egenskap av judar och 

därför har identitetsteorier avgränsats till att kolla på identitet som är knuten till historia, 

etnicitet och symboler. Metod är avgränsad till semistrukturerade intervjuer eftersom de gav 

möjlighet att få ett inifrånperspektiv hur de diskuterar antisemitism i Sverige. Teori är således 

avgränsad i relation till materialet och metoden.  

 

Informanterna har olika kön, ålder och bakgrunder som bidrar till att se likheter och skillnader 

mellan personernas svar. Då antalet intervjuade är fyra stycken är inte materialet 
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representativt för hur alla judar i Sverige diskuterar kring frågeställningarna, däremot så ger 

det en insyn om hur ett par judar upplever antisemitism i Sverige.          

Disposition 

Uppsatsen börjar med att redogöra för metoden som används i uppsatsen, nämligen 

semistrukturerade intervjuer. Dessutom förklaras valet av metod och arbetsgången.  

Informanterna presenteras efter det, och en förklaring till varför det blev just de som deltog i 

intervjun. Därefter redogör jag mitt teoretiska perspektiv där presenteras 

identitetsperspektivet. Med hjälp av den teorin går det att analysera hur informanterna i 

egenskap av judar diskuterar kring frågorna. Att tillhöra en etnisk grupp innebär också att man 

förhåller sig på ett sätt gentemot den andre för att upprätthålla gränser. 

 

Diskussionsavsnittet är den del då fokus ligger på informanternas svar. De första frågorna 

kretsar kring personliga upplevelser om antisemitism. De sista frågorna handlar om hur 

informanterna uppfattar kritik mot Israel och sionism.  

 

Sen i uppsatsen kommer avslut där uppsatsen summeras och där teorin som används förklaras 

varför den har varit viktig.  

Metod  

I uppsatsen använder jag mig av semistrukturerade intervjuer som metod. Det innebär att alla 

informanter har fått svara på samma frågor, och därmed fått öppna svarsmöjligheter. Fördelen 

med den metoden är att jag har kunnat dela in mitt studiefält i olika teman och sedan använda 

mig av frågor som fått fungera som samtalsämne. Antropologen Michael Agar skriver att 

fördelen med den metoden är att informanter kan förhandla om frågor. De har haft möjlighet 

att korrigera, påpeka om något är känsligt, kritisera och svara hur de själva velat (Jfr Agar 

1996:140), men det förekom aldrig några synpunkter om frågorna från informanterna. 

Professorn i utvecklingspsykologi Bengt-Erik Andersson skriver att muntliga metoder ger en 

bra kontakt med informanten samt att intervjun fungerar mer som ett samtal snarare än 

intervju. En annan fördel är att frågorna kan förklaras samt omformuleras för att frågan ska 

förstås (Andersson 1985:24).  
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Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att vilket tema och i vilken ordning de ska 

behandlas varierar från fall till fall, och hur samtalet mellan mig och informanten utvecklats 

(Jfr Andersson 1985:77).  

 

Frågorna som jag hade skrivit ned var bland annat;  

 

 Vad är antisemitism för dig?  

 Undviker du att berätta för folk att du är jude? 

 

När jag ställde frågorna till informanterna så formulerades frågorna något annorlunda. Till 

exempelvis bad jag informanterna om att berätta vad som är antisemitism är istället för att 

ställa frågan så som den är skriven. Jag upplevde det som för kortfattat. Flera följdfrågor har 

också ställts löpande under intervjuerna för att styra in informanterna kring mina valda teman 

som är antisemitism och Israelkritik/antisionism. 

 

Alla fyra intervjuer har spelats in. Intervjuerna har varit i varierande längd. Den kortaste var 

på en timma och 15 minuter och den längsta varade i cirka två timmar och 40 minuter. 

Intervjuerna ägde rum hemma hos en informant, på ett bibliotek, på ett lärosäte och i en 

religiös byggnad. Jag lät informanterna själva få bestämma val av plats.  

 

Alla intervjuer har transkriberats. Därefter har jag tematiserat och analyserat svaren jag fått 

under intervjuerna för att urskilja likheter och olikheter i deras svar för varje enskild 

fråga/ämne vi diskuterat. Likheterna och olikheterna får därmed representera deras svar i 

uppsatsens diskussion. En del informanter talar om invandrare, med fokus på muslimer. När 

de gör det så talar de om muslimer som en enhetlig grupp som är judefientlig. Informanterna 

uttrycker åsikter om muslimer på samma sätt som de anklagar muslimer för att tala om judar. 

I uppsatsen har jag tagit bort mycket material med fokus på muslimer, dock återstår en del 

material eftersom det visar hur en del judar diskuterar kring dessa frågor.  

Informanterna 

Personerna som jag intervjuat är alla judar enligt dem själva. Vem som är jude är 

svårdefinierat. I Sverige uppfattas termen oftast som en religiös person som bekänner sig till 

judendomen (Ilicki 1988:65). Vem som är jude är inte ens alla som ingår i judenheten eniga 

om. Den judiska lagen halacha anser att en person som föds av judisk mor är jude (Ilicki 
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1988:65-66). Den definition tar dock ingen hänsyn till nya företeelser som assimilation, 

sekularisering och blandäktenskap (Ilicki 1988:66). Det har lett till nya diskussioner om vem 

som är jude.  

 

Vanligast svar på frågan vem som är jude är;  

 Att personen bekänner sig till judendomen 

 Att personen är född av judiska föräldrar 

 Att personen tillhör den judiska rasen 

 Att personen tillhör det judiska folket  

 

Det kommer alltid att finnas grupper som inte passar in på rådande definitioner om vad som är 

en nationalitet, etnisk minoritet eller ett folkslag. Det går inte att ge något generellt svar på 

vem om är jude eftersom alla definitioner har sina begränsningar och enbart kan användas i 

vissa sammanhang (Ilicki 1988:71).  

 

De första judarna som besökte Sverige var år 1702. Det var två män som besökte Göteborg 

och Stockholm för handel. På den tiden tilläts endast lutheraner att bo i Sverige. Från år 1733 

tilläts judar att besöka Göteborg. Först år 1782 tilläts judar att bosätta sig i Sverige men enbart 

i Stockholm, Göteborg, Norrköping och något senare i Karlstad. Judarna fick dock förhålla 

sig till många restriktioner som övergavs successivt. Fullständiga medborgare kunde judar bli 

först år 1873 och judarna kom få främst från Tyskland och Danmark för att bo i Sverige. I 

slutet av 1800-talet var det östeuropeiska judar som anlände till Sverige i större skala. Under 

1930-talet kom mindre grupper från Tjeckien, Tyskland och Österrike till Sverige. Efter andra 

världskriget tilläts tusentals judar från koncentrationsläger emot i Sverige. Den sista större 

gruppen av judar som kom till Sverige var i slutet av 1960-talet då omkring 2 000 judar från 

Polen välkomnades i Sverige (URL 3). År 1999 beslutade Sveriges riksdag för att erkänna 

judar, bland flera andra grupper, som en officiell minoritet (URL 4). I samband med detta 

erkändes också språket jiddisch som ett minoritetsspråk i Sverige. Det talas och förstås av 

cirka 4 000 personer i Sverige. Språket är starkt förknippat med judisk kultur och familjeliv, 

men de flesta judar har inte jiddisch som första språk (URL 5).  

 

Antalet personer som jag intervjuat är fyra stycken. Jag försökte få kontakt med en synagoga i 

en mellanstor stad, men den saknar kontaktmöjligheter via telefon så jag mejlade en synagoga 
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i en storstad istället. De gav mig kontaktuppgifter till en person som heter Peter. Han kunde 

tänka sig att ställa upp på en intervju, men han ville att den skulle ske efter chanukka
1
 i 

december (läs år 2012). Han skulle även ordna fler informanter till mig om jag behövde det, 

men eftersom han förstod att jag ville få intervjuer gjorda innan den 16: e december så gav 

han mig telefonnummer till en man som heter Sebastian. Då Sebastian erbjöd sig att ställa upp 

på en intervju samt att han hav mig telefonnummer till ytterligare fyra personer valde jag att 

inte intervjua Peter. Jag intervjuade alla de Sebastian rekommenderade förutom en person. 

Det valet baserade jag på att hon verkade svagt intresserad när jag träffade henne i synagogan 

på en föreläsning som jag blev inbjuden till för att presentera mig för informanterna samt att 

det var en bra möjlighet att få se synagogan. Hon ansåg heller inte att hon kunde ge mig svar 

på de frågor jag ville ställa. Därför blev det ingen intervju med henne.  

 

Könsfördelningen är jämställd med två kvinnor och två män. Av varje kön finns en äldre 

respektive något yngre person. De två informanter som får kategoriseras som äldre har båda 

fötts i andra länder och har därmed upplevelser koncentrationsläger och tvångsförflyttningar. 

Upplevelser av det slaget har genomsyrat deras svar i intervjuerna, vilka båda bjuder på 

ovärderliga berättelser men som tyvärr kapats ned markant i uppsatsen eftersom fokus ligger 

på hur de upplever antisemitismen i Sverige. En annan informant är även han född i ett annat 

europeiskt land, men kom till Sverige i ung ålder. Den fjärde informanten är född i Sverige. 

Jag valde två informanter av varje kön och ur två olika generationer för att se om det finns 

skillnader i deras upplevelser.  

 

Alla informanter har varit öppenhjärtiga i sina intervjuer. De har alla pratat och gett 

detaljerade svar. Utan svårighet kan de redogöra för enskilda händelser, när krig brutit ut och 

vem som gjort vad. Det finns en oerhörd medvetenhet om vad som pågår mot judar i 

omgivningen.  

 

Alla informanter har erbjudits att delta i intervjuerna anonymt. Möjligheterna att fritt välja ett 

eget namn har erbjudits de fyra. Somliga har valt att använda sig av uppdiktade namn, medan 

andra har behållit sina riktiga namn. Vem som använder påhittade namn eller som har valt att 

använda sina riktiga namn kommer inte att klargöras. I vilken eller vilka städer informanter 

bor i, vart de är födda eller annan information kommer inte heller att avslöjas. En del 

                                                 
1
 Chanukka är en fest, som i korthet, firas till minne av återinvigningen av Templet i Jerusalem. Firandet pågår i 

åtta dagar, och för var dag tänds ett ljus. 



 10 

informanter har varit mer oroliga än andra hur deras anonymitet ska behållas. Därför 

framträder nedan mer information om vissa informanter än andra.      

 

Sara är 85 år gammal. Hon kom till Sverige från ett annat Europeiskt land år 1945. Innan 

ankomsten till Sverige hade hon från trettonårs ålder levt i judiska ghetton i fyra år, innan hon 

deporterades till Auschwitz dit hon kom med sin mamma och syster. Sara var den enda av de 

tre som överlevde. Hon fick precis som alla andra judar som anlände vid den tiden inte välja 

boplats utan hon hamnade i en mindre ort till en början, träffade en icke-judisk man och 

tillsammans fick de tre barn. I dag lever Sara ensam i en mellanstor stad i Sverige.  

 

Anna är 37 år gammal. Hon är väldigt mån om att vara anonym - mycket på grund av tidigare 

erfarenheter att ställa upp på intervjuer på grund av eventuell obehaglig följd. Hon arbetar och 

bor i en mellanstor stad.  

 

Adam är cirka 30-40 år gammal. Han är akademiker och arbetar idag med teknik. Han är född 

i ett europeiskt land men har bott större delen av sitt liv i Sverige. Han bor i en mellanstor stad 

tillsammans med sin icke-judiska flickvän.  

 

Sebastian är 66 år gammal och är född i ett europeiskt land men har bott flera decennier i 

Sverige. Han kom till Sverige eftersom judar var tvungna att lämna hemlandet på 60-talet. 

Först tänkte han flytta till Israel men eftersom han fru var gravid och ett krig pågick i Israel så 

valde de att flytta till Sverige. Innan pensionen hade han ett yrkesarbete.  

Teori 

Trots svårigheten att identifiera vem som är jude så identifierar sig informanterna sig som 

judar. Jag inspireras av ett identitetsperspektiv för att analysera hur informanterna skapar sin 

identitet som judar samt hur de förhåller sig till antisionism som ett eventuellt hot mot dem 

som grupp.  

 

Chris Weedon som är professor i kulturteori skriver att identitet handlar om tillhörighet till 

andra människor och vad som skiljer dig från andra. Som grund ger identitet en känsla av 

platstillhörighet och identitet för personligheten. Den handlar också om relationer i en allt mer 

komplex och modern värld. Vi lever alla med flera motstridiga identiteter om vilka vi är. Vi 

kan vara en ”man”, ”svensk”, ”jude”, ”europé”, ”invandrare” ”kommunist” och ”vit” på 
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samma gång för att nämna några exempel (Weedon 2004:1). Thomas Hylland-Eriksen som är 

professor i socialantropologi skriver att människor har olika identiteter som pågår relationellt i 

kontakt till den andre och kollektiv tillhörighetskänsla förändras från olika situationer 

(Hylland-Eriksen 1996:53). Kollektiv gemenskap ändras beroende på hur relevant den är i den 

konkreta situationen (Hylland-Eriksen 1996:54). Utifrån detta förhåller jag mig till jude som 

identitet.  

 

Identitet begriplig- och synliggörs genom kulturella symboler och tecken. Tydligast uttryck 

tar det sig i könsidentitet där till exempel klänning betyder kvinnlighet. Religiösa identiteter 

präglas också av signalement som klänningar och frisyrer bland nunnor, munkar, präster med 

flera (Weedon 2004:7). Weedons argument blir användbart eftersom informanterna talar om 

sin identitet som judar och huruvida de väljer att visa den genom att bära till exempel 

davidsstjärna.   

 

I västerländska samhällen är kollektiva och individuella former av identitet knutna till idéer 

om lokala och nationella traditioner samt familjens historia. Det skapar en känsla av var man 

kommer ifrån och var man tillhör.  För de flesta inlärs denna känsla av tradition och historia 

från familjen, skola och media. Flaggor, nationalsånger, statliga ritualer, museer, byggnader 

och kulturarv hjälper alla till att upprätthålla och skapa berättelser om var vi kommer ifrån 

och vilka vi är. Strider över kontroll av historia och dess symboler kan ibland förstärka 

religiösa skillnader och ekonomisk och social diskriminering. Dominerande berättelser om 

historien spelar ideologiska roller en viktig roll för de bidrar ofta till utanförskap, 

diskriminering och fördomar som kan leda till social oro, våld och krig (Weedon 2004:24). 

Ändå spelar tradition och historia en annan roll eftersom den ger tillhörighet och identitet. 

Individuella konstruktioner av identitet blir bekräftade av att se sig själv och sina förfäder i 

respresentationer av historien om nationen. Inkludering är viktig eftersom en uppsättning 

traditioner och historia som man kan identifiera sig med innebär att man kan placera sig som 

något annat än offer (Weedon 2004:26). 

 

Alla skapar kollektiv identifikation och gemenskap genom att använda sig av det förflutna.  

Det förflutna har ett värde. Det ska läras av det, det ska respekteras, den hjälper till att skilja 

fiende från vän och att återgå till det för att återfinna sina rötter och för att motivera sina 

handlingar (Hylland-Eriksen 1996:16). Det vi skänker historien är det värde den får. Vi får 

genom historien veta vilka vi är, alltså vår identitet (Hylland-Eriksen 1996:17). Det Hylland-
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Eriksen betonar är att det historiska har en betydelse för identitetsskapandet. Informanterna 

berättar mycket om hur judar som kollektivt haft en svår historia med förföljelser och 

trakasserier som sträcker sig långt innan andra världskriget. Judarna jag intervjuat talar alltså 

om andra judars historia som sin egen.  

 

I den kollektiva aspekten i identitetsperspektivet som Hylland-Eriksen beskriver för han fram 

en vi-känsla. Ett ”vi” uppstår när man har gemensam religion, språk, hudfärg, kön och 

anatomi. Att bo på samma plats underlättar också. Finns ett gemensamt mål i framtiden där 

insats från andra gruppmedlemmar behövs för att jag ska lyckas hjälper också till. Finns en 

fiende för gruppen som hotar att förstöra framtidsmålet finns alla ingredienser för att skapa en 

solidarisk och stark ”vi-känsla” (Hylland-Eriksen 2004:51).  

 

”Vi” är beroende av den andre. Om den andre upplevs som farlig och hotande stärks ”Vi:et”. 

Gemenskapen blir tätare ju starkare pressen är utifrån (Hylland-Eriksen 2004:54). ”Vi-

känslan” medför alltså perspektiv om vem den andre är, och ibland görs den andre till ett hot. 

De som utgör ett hot för mina informanter är de som hyser antisemitiska åsikter. Judefientliga 

åsikter har sina rötter långt bak i tiden, och eftersom antisemitismen existerar än idag upplevs 

också att hotbilden inte försvinner. 

 

Vår tid är intresserad av det förflutna. Starkast uttryck får det när plats och förflutenhet 

kopplas samman. Att något skedde på en specifik plats får en speciell betydelse i nutiden och 

om förfäder levt på platsen är det också en självklarhet att även jag har rättighet till platsen 

(Hylland-Eriksen 1996:75). Det kan alltså vara en av förklaringarna till hur informanterna 

diskuterar kring sionism. Då de identifierar som judar och anser att Israel är judarnas hem blir 

det också en självklarhet att även de en dag ska kunna bo på till exempel Västbanken. Judars 

historia i Israel/Palestina rättfärdigar således dagens judar att även bo där enligt 

informanterna. Att tillhöra en nation, ett folk är livsviktigt (Hylland-Eriksen 1996:9). Finns en 

gemensam grundinställning som är gemensamt språk och kultur så är det en identitet.  
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Intervjuer 

Antisemitism enligt informanterna 

 

Antisemitism är en mångfacetterad term men innebär i korthet ett hat mot judar. Min första 

fråga till informanterna är att de ska beskriva vad de anser är antisemitism. Anna anser att det 

finns många olika typer av antisemitism. Hon beskriver det som hon kallar för klassisk 

antisemitism där klassiska nidbilder av judar som har världsmonopol och att judar styr 

världsekonomin, samt nidbilder om att judar stjäl och rövar bort kristna och muslimska barn. 

På senare år kan man hitta dem i muslimska länder också, säger Anna. Hon berättar att hon 

hör från framför allt Egypten och Syrien att Sion Vises Protokoll
2
 sprids i de länderna. Det 

finns också tv-serier i samband med ramadan (en muslimsk högtid) som kan ha ett visst 

antijudiskt och antisemitiskt innehåll, säger Anna.  

 

Den nya typen av antisemitism beskriver Anna som mer aktuell idag, och den handlar om hur 

media framställer Israel. Att de händelser som sker i Israel och sättet man bedömer Israel eller 

kritiserar den israeliska regeringens politik saknar saklighet och balans. Anna säger att man 

självklart måste får kritisera en västerländsk demokrati som Israel. Men hon anser att det 

måste vara balanserat och sakligt för att när det inte är det så slår det över i regelbunden, 

ibland öppen och ibland latent antisemitism. När det blir turbulent i Israel så menar Anna att 

det påverkar judar här i Sverige. Anna exemplifierar med händelser som ägt rum mot judar i 

Malmö. Det tydligaste exempel hon ger är år 2000 i samband med andra intifadan
3
 och allra 

värst anser hon att det blev i samband med förra kriget i Gaza årsskiftet 2008-2009. 

Antiisraeliska demonstranter attackerade de som genomförde en manifestation för Israel på ett 

av torgen i Malmö och i samma veva spelades en tennismatchen inför tomma läktare för att 

arrangören bedömde att man inte kunde garantera säkerheten, berättar Anna. Hon undrar hur 

det ska bli i samband med Eurovision Song Contest nästa år (Läs år 2013). Ska Israel inte få 

bidra eller delta, eller sjunga inför tomma läktare för att man inte kan garantera säkerheten 

undrar hon.  

                                                 
2
 Sion Vises Protokoll är ett förfalskat dokument där en judisk sammansvärning för att uppnå ett judiskt 

världsherravälde beskrivs. Dokumentet används än idag av antisemiter för att berätta om ”faran” med judar. 

Terroristorganisationen Hamas använder det än idag i sina viktigaste programskrifter som ett argument för att 

utrota judar välden över (URL 6).   
3
 Andra intifadan är även känd som Al-Aqsa intifadan. Det var ett palestinskt uppror som utlöstes efter att Israels 

dåvarande premiärminister begärde att få besöka tempelberget som är judarnas heligaste plats, där även Al-Aqsa 

moskén ligger. På Israelisk sida dog över 1 000 personer och på palestinsk sida över 2 500 (URL7).  
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Anna menar att media har en väldigt stor skuld till antisemitismen på grund av hur de 

porträtterar Israel. Anna säger att media väljer att lägga så stor vikt på en del av historien av 

vad som händer och sker men totalt bortser från andra saker. Väldigt mycket fokus är på vad 

som händer i själva Gaza men media rapporterar inte tillräckligt av det och media tittar på 

antalet döda och fokuserar på det, men de glömmer bort när folk inte blir dödade. Folk kan bli 

svårt traumatiserade, framförallt barnen som bor i södra Israel som bara har femton sekunder 

på sig att sätta sig i säkerhet, säger hon. Anna tycker det är väldigt dåligt för då framställs 

Israel som boven och då blir det starka Israel mot svaga palestinier. Det är lätt att 

kommunicera det men det är betydligt mer komplext än så, säger Anna. Det bidrar till att folk 

får en skev uppfattning och det bidrar till antisemitism också. Även om det inte är öppet så är 

det under ytan. Det är det fördolda och när det är latent. Det är väldigt upprörande, anser 

Anna. Det är medias porträttering av Israel som känns aktuell just nu för Anna. Dels på grund 

av vad som händer i Israel just nu men även på grund av det som hänt de senaste åren och 

situationen i Malmö är sådan så man blir mörkrädd, säger Anna. Man kan undra om det är 

Sverige på 2000-talet när det påminner mer om Tyskland på 30-talet, tycker Anna.  

 

Adam och Sara tycker att den frågan är svår att besvara rakt av men de tycker att antisemitism 

är när gamla myter om judar förstärks. De märker av det idag och att de gamla myterna och 

historierna återkommer konstant fast i nya skepnader.  

 

Sebastian anser att räcker med att bli ifrågasatt som person enbart för att han är jude för att 

han ska uppleva det som antisemitism. När hans tradition eller religion blir ifrågasatt så 

upplever han även det som antisemitism. Kritik har han inga problem med men när det hittas 

på saker om judar så anser han att det är antisemitism. Han tar upp ett exempel när hans vän 

skulle gifta sig och brudens familj inte ville att Sebastian skulle närvara just på grund av att 

han var jude. Det är sådant ifrågasättande som han upplever som antisemitism, när folk inte 

tänker på honom som person utan när det bara blir viktigt att en jude inte ska närvara vid 

bröllopet. Utpekandet gör att han hela tiden måste tänka och akta sig för vem han är till andra. 

Sebastian menar att atmosfären som kan byggas mot judar som grupp, honom själv eller hur 

det rapporteras om dem som är en del av antisemitismen.  

 

Informanterna diskuterar alla en eller flera av de grundformer av antisemitism som en av 

Europas ledande antisemitforskare Wolfgang Benz skriver om i Judehatets svarta bok samt 

den ”nya antisemitismen”. De berättar om antisemitism som kan kategoriseras som Benz 
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beskriver som antijudaism, modern antisemitism, sekundärantisemitism samt antisionism. 

Även den ”nya antisemitismen” utpekas också vad gäller medians roll och hur Israel och judar 

porträtteras. År 2002 var det oroligt i Jenin och rapporterna från området var starkt 

antijudiska. Det var anklagelser om massgravar och massakrer, trots att de rapportera 

förlustsiffrorna på Palestinsk sida var 52 döda mot de 800 döda som media först rapporterade 

om. Massgravar och massakrer var helt enkelt grundlösa (Eriksen 2008:571-572). Media 

demoniserar Israelerna och den islamiska krigsretoriken som når Europa särskiljer inte 

sionister, judar och Israeler – enligt dem är alla skyldiga för palestiniernas eviga lidande 

(Eriksen 2008:573). Den som hålls ansvarig för palestinska lidandet är därmed inte enbart det 

Israeliska samhället utan även judar som lever i diasporan (Eriksen 2008:273).   

 

Tydligt i informanternas svar är att historien spelar en stor roll för hur de ser på antisemitism. 

Weedon beskriver att historien spelar en viktig roll för identitetsskapandet. Judar har alltid 

tillskrivits negativa egenskaper av den som Hylland-Eriksen kallar för den andre. Det är den 

andre som skapat en negativ bild av judar genom historien och det är alltså inget som 

informanterna själva valt. Trots det blir den ändå en slags identitet för judar eftersom de måste 

förhålla sig till samhällets syn på vem som är jude. Att vara jude innebär för informanterna att 

de måste förhålla sig till historiska och nutida åsikter om vem som är jude. I Annas svar så 

framkommer även det om kollektiv identitet som Hylland-Eriksen skriver om. Att judar i 

Sverige påverkas av det som händer i Israel. Att vara jude innebär därför att judar kollektivt 

påverkas av det som händer andra judar i andra delar av världen.  

Upplevelser av antisemitism i Sverige  

 

Utifrån informanternas definiering av antisemitism frågade jag dem hur de själva upplevt 

antisemitism i Sverige. Att utsättas för antisemitism kan uttrycka sig på olika sätt, dels fysiskt 

och verbalt, dels öppet och subtilt. Här beskrivs deras egna erfarenheter.  

 

Adam har inte på något personligt eller allvarligt sätt blivit utsatt för antisemitism trots att han 

säger att han under sin uppväxt blivit kallad för ”jävla jude”. Adam menar att det har sagts i 

sammanhang där det är underhållande att göra sig roliga om judar. Att göra sig rolig med 

nidbilder av judar som snåla och göra sig rolig om Förintelsen har förekommit både bland 

hans nära vänner och bekanta. Adam säger sig kunna ta det när det kommer från vänner, och 

han kan även skämta om det själv då han har så stor distans till det hela. Så länge en person 
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vet om hans härkomst och känner till hans bakgrund kan han absolut bjuda in och säga sådana 

saker. Om det förekom en allvarlig diskussion och någon skulle säga sådana saker så skulle 

han dock regera. Någon mobbing under skoltiden anser han inte att det var eftersom det 

förekom då och då och främst från vänner som tycker det var roligt att säga kommentaren i 

stil med ”gräver du efter dina släktingar i askfatet”. Händelserna har han aldrig polisanmält 

eller berättat om för lärare/rektorer på skolan. De fall kommentarerna inte har sagts på en 

skämtsam nivå har han istället haft diskussioner med vederbörande.  

 

Sebastian har inte blivit personligt utsatt för antisemitism i Sverige. Han är politiskt aktiv i ett 

parti som på den politiska skalan lutar åt vänster och som har falanger som inte är kända för 

att vara Israelvänner, och de stämningarna märker han i sitt parti. Det riktas dock aldrig någon 

antisemitism mot honom som person utan enbart mot Israel.  

 

Sebastian säger att det nyligen var oroligt i Israel och att media ska få rapportera och kritisera, 

men han vill att det ska vara fakta som är balanserad i nyhetsflödet. Han anser inte att det 

direkt ska utpekas eller ställa sig på den ena eller andra sidan. Det är det som han upplever är 

ett problem i Malmö när Ilmar Reepalu (Socialdemokratisk politiker) tog en sidas favör. På så 

sätt byggde Reepalu upp en atmosfär där man kan slå mot en jude och man kan säga vad man 

vill. På så sätt det börjar rulla direkt, säger Sebastian. Det behövs så lite för att skapa samma 

stämning här i staden, säger han. Sebastian säger att han inte är svensk utan är född i ett land 

där det är ännu hårdare att leva som jude. På så sätt är han mer känslig än judar som är födda i 

Sverige för de har inte samma ”baggage” som han. Han säger att han inte kom till Sverige för 

att han ville utan på grund av att systemet i hemlandet gjorde att de fick lämna landet enbart 

för att de var judar. Han tycker det är tragiskt att man blir utpekad bara för att man är jude. 

Sebastian tar upp det ungerska partiet Jobbik som ett exempel där de pekar ut judar och 

romer, och vill införa ett system där judar registreras eftersom de anses som ett nationellt hot. 

Han upplever det som hemskt att läsa sådant efter allt som hänt under andra världskriget. Han 

återgår igen till situationen i Malmö och beskriver att det finns en grupp (ortodoxa judar) som 

vill visa att de är judar. De går med kippor på gatorna från synagogan och de är synliga. Det 

är en grupp som fungerar i samhället men helt plötsligt de blir attackerade och utpekade, säger 

han.  

 

Sara har inte heller hon upplevt antisemitism i Sverige, men vidhåller att det finns i Sverige. 

Sara menar att hon kanske dras till människor som är sympatiska och de drar sig till henne, 
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och då blir det aldrig några sådana problem som dyker upp. Här i Sverige var hon väldigt 

välbemött av andra människor när de kom till Sverige. I media upplever hon antisemitism när 

hon läser om judiska begravningsplatser som skändas, likadant när nynazister har sina möten i 

staden. Sara hade en manlig granne som brukade gå förbi hennes balkong och slänga upp 

pinnar på hennes balkong. Hon ringde till sitt bostadsbolag men valde sedan att själv 

konfrontera mannen för hon blev vansinnigt rädd en kväll. Hon visste inte varför han gjorde 

så, om det till exempel var för att hon är judinna eller vad hans motiv var. Hon visste inte om 

han kände igen henne då hon figurerat mycket i media och föreläst om sina upplevelser under 

andra världskriget. Hon konfronterade honom och hon beskrev honom som en man med rakat 

huvud, stor hund och han såg allmänt arg ut, men han påstod sig bara skoja med en vän som 

han trodde bodde där. Sedan pratar Sara om att mycket pengar måste läggas på säkerhet, 

åtminstone i större städer, när det är aktiviteter i synagogan. Sara berättar att när de firar 

lövhyddofesten (Sukkot
4
) som sker utomhus så har de bevakning. Så även om hon inte anser 

att hon utsatts för antisemitism så upplever hon att det finns en hotbild mot henne som judinna 

och mot andra judar eftersom de behöver bevakning vid evenemang.  

När de har träffats i Samfundet Sverige Israel får alla medlemmar inbjudningar och för fem år 

sedan hade de möte på ett känt hotell i staden och då fanns bevakning. Det behövs för det har 

blivit mycket sämre numera. Det som händer i Malmö är hemskt och så mycket har det inte 

varit förr, anser Sara.  

 

Anna har upplevt antisemitism i Sverige. Hon berättar om en upplevelse som ägde rum år 

1995 som påverkade henne starkt. En lokaltidning hade ett reportage där de intervjuade 

personer från andra religioner och vad de firar parallellt med den kristna julen. Anna kände 

till reportern privat och hon ställde upp i en anonym intervju. Annas efternamn utelämnades 

eftersom det sticker ut och hon var inte med på bild där hon berättade om chanukka. Eftersom 

Anna hade en vänskaplig relation sedan innan med reportern fick hon möjlighet att påverka 

resultatet av intervjun och Anna blev nöjd med slutresultat. Vid den här tidpunkten tog Anna 

körlektioner och efter att artikeln publicerats hade någon eller några klottrat ordet chanukka 

upprepade gånger i närheten där bilarna som tillhörde körskolan stod parkerade. Anna förstod 

att det hängde ihop med artikeln och att det var riktad mot henne. Det var väldigt obehagligt 

för hon kunde inte veta vem eller vilka det var som låg bakom. Då hon upplevde det hela som 

väldigt obehagligt så har det gjort att hon vill vara väldigt försiktig. Hennes föräldrar fick se 

                                                 
4
 En högtid som firas för att minnas Israeliternas uttåg ur Egypten. Det firas i sju dagar samt ytterligare två 

helgdagar. De bygger hyddor som är placerade under bar himmel. Om vädret tillåter sover man även där.  
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klottret med egna ögon och även de blev skärrade. Någon polisanmälan blev det aldrig, något 

hon ångrar idag eftersom klottret var riktat mot henne. På den tiden fanns inte JSS (Judisk 

Säkerhet i Sverige) som står för säkerhetsbevakning vid judiska evenemang, men numera 

finns möjlighet att ringa dem och få synpunkter om vad de anser att man ska göra när något 

händer judar i Sverige. Händelsen som drabbade Anna påverkade henne starkt och sådant 

sitter i länge, enligt henne själv. Det påverkar vidare henne hur hon tänker på sin egen 

säkerhet.  

 

Tre av fyra informanter har aldrig upplevt antisemitism som var riktade mot dem personligen. 

Anna är den enda av dem som säger sig ha upplevt antisemitism. Adam har fått nedsättande 

kommentarer och liknande under skoltiden. Anna och Adam har därmed varit utsatta för 

antisemitism. Dessutom framkommer det från Saras svar att det finns en hotbild mot judar 

eftersom de har bevakning när de firar högtider utomhus.  

 

Hylland-Eriksen skriver att en yttre press stärker gemenskapen för etniska grupper. Huruvida 

informanterna blir mer judiska eller sammanhållna med andra judar på grund av antisemitism 

låter jag vara osagt eftersom det inte är en fråga som jag ställt till dem. Hylland-Eriksen 

skriver;  

 

Som Frantz Fanon skriver på ett ställe: Oavsett vart han reser, kommer negern att behandlas som neger. 

Det är inte en identitet som han har valt på den fria marknaden. Det är ett stigma, en stämpel som ges 

honom av omvärlden (Hylland-Eriksen 2004:55).   

 

Att tillhöra en minoritet innebär att man blir påmind om identitet (Hylland-Eriksen 2004:56). 

Det sammanfattar på ett bra sätt hur det är att vara jude i dagens Sverige. Att påminnelsen om 

vem man är gör sig ständigt påmind. 

Att bära judiska symboler 

 

Ett sätt att markera sin judiska tillhörighet eller solidaritet med staten Israel och det judiska 

folket är att bära olika symboler. Det begriplig- och synliggör identiteten som Hylland-

Eriksen skriver om. Exempel på sådana symboler kan vara davidsstjärnor, Israelflaggor och 

dylikt i form av halssmycke, broscher, t-shirtar med tryck, kippa på huvudet för män och så 

vidare. Att tydliggöra sin judiskhet med symboler bidrar också till att antisemiter enklare ser 

vem som är jude. Informanterna beskriver själva hur de använder och förhåller sig till sådana 
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symboliska markeringar, och om de upplever särbehandlig eller blir mer utsatta för 

antisemitism när de bär symboler.  

 

Sebastian säger att han inte skulle kunna bära judiska symboler. Det är av rädsla som han inte 

använder det. Han är rädd för hur atmosfären blir om han bär kippa. Sebastian berättar att när 

hans far låg på lasarettet så hade han davidsstjärnor på sig, men när han märkte att det inte var 

en svensk läkare han fick utan en person från Iran eller Irak så blev han rädd för att läkaren 

skulle skada honom bara för att han var jude. Sebastians far upplevde alltså att läkaren inte 

skulle göra sitt jobb om han upptäckte att det var en jude han vårdade. De bad sjuksköterskan 

att få en ny läkare, men hon avfärdade deras önskemål trots att hans far upplevde rädsla inför 

läkaren.  

 

Sebastian svarar att han är helt säker på att han blir särbehandlad om han skulle bära judiska 

symboler. Sebastian berättar att på 1: a maj så brukade de ha israeliska flaggor precis som 

många andra minoriteter hade sina flaggor, men sedan fick de inte gå med israelisk flagga. 

Arrangörerna ville inte ha Mellanösternkonflikten. Han skulle vilja gå mera som en jude 

genom att använda kippa och att ingen reagerar, men det törs han inte. 

 

Sara däremot har burit judiska symboler förr men vet inte längre om hon vågar. Samhället har 

blivit hårdare och om hon går på ”fel” gata så är hon rädd. Hon äger flera davidsstjärnor som 

hon har runt halsen när hon bland annat går på teatern. Men att gå på stan med den så är det 

inte så mycket svenskar hon oroar sig för utan på många invandrare som är väldigt hatiska 

mot judar. Sara berättar om en vän som hade en israelisk flagga vid sitt hus, men Sara säger 

att hon skulle aldrig våga ha det själv för så modig är hon inte. Hon tycker det innebär att 

markera att hon är judinna. Men hon vill inte vara en judinna som behöver markera det med 

flaggor. Hon tänker inte så mycket på sin egen skull utan mer för sina barn skull, mest för 

deras skull och barnbarnen. Därför gör hon inte en del saker som visar att hon är judinna 

eftersom hon upplever en viss rädsla för det.  

 

Sara upplever inte att hon får ett annat bemötande när hon har sin davidsstjärna på sig men 

hon kan bli orolig ifall att någon upptäcker smycket. När hon sitter hon på bussen kan hon 

uppleva att någon reagerar på smycket, men hon säger att det kan vara inbillning från hennes 

sida men att det ändå skapar en oro hos henne att fel person upptäcker symbolen.  

Numera bär hon inte symbolerna så ofta.  
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Anna berättar att hon bär judiska symboler. Hon bär dagligen ett halssmycke som består av 

hennes namn skrivet med hebreiska bokstäver och en ring med en minimalistisk och knappt 

synbar davidsstjärna. På hennes arbetsplats finns ett fotografi på Anna där hon bär sitt 

smycke. Hon skulle vilja bära en synlig davidsstjärna runt halsen, men hon upplever en rädsla 

inför det. Ibland oroas Anna över att importera Mellanösternkonflikten till sin arbetsplats men 

säger att hon samtidigt inte ska behöva tänka så. Hon tycker det är fel att hon ska behöva dölja 

sin identitet och inte kunna bära till exempel en synlig davidsstjärna när det finns andra som 

bär kors eller täcker sina hår och visar att de är kristna eller muslimer. De få gånger hon tar 

mod till sig att bära davidsstjärnan runt halsen har hon den innanför tröjan, men tycker det är 

fel att det ska behöva vara så. Att judar ska behöva dölja sin identitet. Hon vill inte visa 

davidsstjärnan för hon är rädd att personalen på arbetsplatsen ska tvinga henne att ta den av 

sig. När folk frågar om hennes halsband så tycker hon det är positivt. Det är helt okej att folk 

frågar vad det står eller vad ordet betyder när det görs på ett positivt och trevligt sätt, enligt 

Anna.  

 

Under intervjun säger Anna att hon nästan blir sugen på att experimentera vad som skulle 

hända om hon kom till jobbet med en synlig davidsstjärna runt halsen. Hon undrar om hon 

skulle bli uppmanad att ta av sig den för att inte riskera att importera Mellanösternkonflikten 

till arbetsplatsen eller om det skulle passera obemärkt förbi. Senare säger hon att det kanske 

inte är så bra att försöka det är så att hon blir tillsagd att ta den av sig. Hon vill inte bli så 

upprörd som hon skulle kunna bli av ett sådant scenario. Anna avslutar med att säga att om 

hon vill bära davidsstjärna så ska hon kunna göra det utan att behöva oroa sig, vara rädd, 

riskera något obehag, att någon säger något eller att hon får någon reprimand just på grund av 

det som händer i Mellanöstern.  

 

Anna berättar att rabbinen i Malmö knappt kan gå ut för att han klär sig på ett sätt som hon 

beskriver som sticker ut då han är ortodox jude och klär sig i svart hatt, svart rock, skägg, 

polisong och sidolockar och att han därför trakasseras. Även andra personer är rädda att gå till 

och från synagogan och att gå med davidsstjärna eller kippa på huvudet. Det är förskräckligt, 

säger Anna, och fortsätter med att berätta hur judiska lärare i skolorna som trakasserar av 

muslimska elever. Anna blir verkligen omskakad av att höra och läsa om händelser av det 

slaget, och undrar hur det kan få vara så. Anna säger att det många gånger är från muslimskt 
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håll men att den frågan blir så känslig för det här med islamofobi, och då törs ”rabbinen 

knappt sätta ner foten mot dem” för rädsla att anklagas av islamofobi.  

 

Anna berättar att hon var på en matmarknad och hon funderade på att köpa oliver av en 

försäljare som var från Iran, det visste hon då kvinnan framför pratade med mannen på 

persiska, och när det var Annas tur frågade försäljaren om hennes halsband. Anna sa som det 

var och försäljaren gjorde en ansträngd min. Vid den här tiden var det ganska laddat efter Ship 

to Gaza och Malmöincidenten. Då han reagerade på ett sådant sätt blev det inte att Anna köpte 

några oliver utan bad om att få återkomma, vilket aldrig blev av. Såna vill man inte gynna, 

säger Anna. På sitt finger bär hon alltid en davidsstjärna, men det lägger folk inte märke till på 

samma sätt som halsbandet, säger Anna.  

 

Adam har aldrig burit några judiska symboler som ung då han först de senaste tio åren närmat 

sig judendomen. Han har rötter i ett sekulärt hem och där förekom inte besök till synagogan. 

Först när han kom till Sverige så har han sakta närmat sig judendomen eftersom Sverige tillät 

dem att vara judar, men han känner också att han inte kan bära symboler det på grund av hur 

läget är i Sverige. Adam har inget behov av att visa att han är jude i form av davidsstjärnor 

eller kippa. Han säger att det är tudelat. Dels är det privat, och han vill inte visa för alla vem 

han är. Hylland-Eriksen skriver om en man i Mauritius som efter han fyllt fyrtio år började 

närma sig sina hinduiska rötter. Det växte gradvis fram en hinduisk tradition som gett honom 

en starkare känsla av ömtålighet, saknad och förpliktelse gentemot sina rötter (Jfr Hylland-

Eriksen 1996:5). Möjligen är det något liknande som skett hos Adam eftersom han först på 

senare närmat sig judendomen.  

 

Endast en enda av informanterna bär dagligen symboler som på något sätt markerar att hon är 

judinna och det är Anna. Sara använder det bara ibland men har blivit allt mer osäker på att 

bära dem på senare år. Sebastian vågar inte bära det överhuvudtaget medan Adam passar sig 

för att använda det samtidigt som han inte har något behov av att markera sitt judiska med 

symboler. Rädsla och oro uttrycker de alla som något de ska uppleva om de har synliga 

symboler på sig. Därför undviker åtminstone tre av dem att ha på sig dem.  

En del av informanterna ger också svar om hur de ser på den andre. En informant skapar 

bilder om att till exempel läkare från Mellanöstern upplevs som farliga eftersom de kanske 

vill skada vårdbehövande judar. Anna upplevde att en iransk gatuförsäljare grimaserade när 
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hon berättade om sitt halsband. Den andre för informanterna blir män med rötter i 

Mellanöstern.     

Undvika att berätta om sin judiska identitet  

 

Informanterna har hittills berättat om hur de utsatts för antisemitism och hur de bär eventuella 

markeringar som visar att de är judar. Det får mig att undra om det de undviker att berätta för 

människor i deras omgivning att de är judar, eller om de någon gång undviker att berätta det 

som ett sätt att skydda sig mot till exempel antisemitism.  

 

Anna säger att hon undviker att berätta att hon är judinna ibland. En händelse som utspelades 

för ett par år sedan när Anna var nyanställd var att en kollega sa att hon hade sprungit som en 

jude. Anna tänkte hur hon kan säga ”något så dumt och något som klumpigt” när det står 

någon bredvid henne som är en ny kollega som hon inte känner och som hon inte vet väldigt 

mycket om, och ”så vräker hon ur sig något så dumt och klumpigt”. Upplevelser av det slaget 

etsar sig kvar och det gör att Anna inte vill avslöja sin identitet just för sådana personer. Det 

är för att hon vill skydda sig från sådana personers eventuella fördomar eller okunskap. 

 

Adam har inga problem att berätta det för folk men han är medveten om att det då alltid 

kommer följdfrågor som är riktade mot Israel, i synnerhet när det trappas upp till en konflikt i 

Israel. Han är pro-israel och har inga problem att säga det heller, men han anser att det blir 

många onödiga diskussioner ibland. Han vill inte hålla på och diskutera precis allting som har 

med sitt ursprung att göra. Det blir lite jobbigt i längden. Han skulle aldrig säga högt och 

tydligt att han är jude om han är med en grupp muslimer. Det skulle han inte göra. Han vet 

vad det står om judar i koranen och många muslimer är starkt troende och skulle ha problem 

med det, speciellt om det kommer i en kontext Israel-Palestina. Då blir det problem säger han. 

Adam skulle inte ha några svårigheter att ta en teologisk diskussion med muslimer. Han gillar 

inte att dra alla människor över en kam. Men han säger att man måste se ett visst sammanhang 

i det som händer i världen. Man måste göra det. Det är samma med skinnhuvuden enligt 

Adam men de är i princip utdöda, säger han. Adam anser att alla ska få tycka som de vill. Han 

har inga problem med det och kan gärna diskutera med dem, bara det är på en verbal nivå.  

 

Sebastian säger att han inte döljer sin identitet men han säger att han undviker att berätta det 

om det kan slå tillbaka mot honom. När Sebastian besöker sitt födelseland och berättar att 

även han är född där blir han inte accepterad som landsman eftersom att han är jude. 
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Landsmännen ifrågasätter vad han är för slags landsman. Judar är inte omtyckta i hans 

hemland. Efter andra världskriget var hans far ensam då ingen annan i familjen överlevde. I 

hemlandet infördes ett nytt system där det skulle byggas ett land. Så när hans far träffade hans 

mor var det aldrig viktigt om man var jude eller katolik. Hans far och mor ville uppfostra 

barnen till människor – till människor poängterar Sebastian ännu en gång.  

Efter en viss tid så plötsligt när han lekte tillsammans med andra barn så kunde barnen 

springa bort från Sebastian och säga han är jude så de kunde inte leka med honom. Så han 

gick tillbaka till sin mor och far och frågade vad jude betyder. Det var aldrig något prat i 

hemmet om det eftersom det inte var viktigt. Då sa hans far sa att de kanske gjorde fel som 

inte sa till honom att han var jude. De gick inte till kyrkan så folk uppfattade dem som 

annorlunda, säger Sebastian. Så plötsligt var vi utpekade att vi var judar, säger Sebastian. När 

de stora konflikterna var framme och det framkom att judar var tvungna att lämna hemlandet 

så blev det judiska helt plötsligt viktigt. Det var inte Sebastian som valde det. Han sa inte att 

han var jude utan det var andra som sa att det är bättre att han vet att vet vem han är. Därför 

föredrar Sebastian att berätta han är jude istället att någon annan ännu en gång ska säga vem 

han är.  

 

Sara säger att hon aldrig undviker att berätta om att hon är judinna. Hon är stolt över det. Hon 

har fått vara med om så mycket som judinna. Om Sara förnekar det förnekar hon också det 

som hände under andra världskriget, enligt henne själv. Sara har vänner som konverterade till 

kristendom men det tycker hon är kortsiktigt tänkt för hon anser att om det kommer en ny 

Hitler så kommer han gå generationer tillbaka som de gjorde under andra världskriget. Folk 

får ta mig som jag är, säger Sara.  

 

Det är enbart Sara som säger att hon aldrig undviker att berätta att hon är judinna. Adam, 

Anna och Sebastian undviker enbart att berätta det om de upplever att det inte kan skada dem, 

annars är även de öppna med det. Informanterna uppger därmed att det finns personer som de 

ibland eller ofta träffar som de väljer att inte berätta att de är judar därför de är rädda att bli 

utsatta för antisemitism. Ännu en gång visar de att de upplever en hotbild mot dem om de inte 

är varsamma med vem de berättar för om sina judiska rötter. Sebastians svar är också 

intressant ur ett identitetsperspektiv eftersom det framkommer att han är född av en katolsk 

mor, han fick en icke-judisk uppväxt i ett land som var icke-främjande för religion. I 

praktiken var Sebastian en sekulär pojke som inte ens visste om att han var jude. Det var 

omgivningen som pekade ut honom vad han är för något. Han blev en jude. För Sebastians del 
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innebär jude enbart att hans föräldrar var judar, men han möttes av andra föreställningar om 

vad det innebär att vara jude. Det är något han måste förhålla sig till. När Sebastian säger till 

majoritetsbefolkningen i sitt födelseland att han är samma landsman som dem, men att de 

ifrågasätter honom eftersom han har ”fel” religion, så visar det att vi har flera tillhörigheter 

och att alla inte är överens om hur de kan förenas.    

Vem är typisk antisemit  

 

Enligt EU-rapporten (URL 1) pekas i synnerhet två grupper i Europa som står för 

antisemitiska brott – högerextrema ungdomar och immigranter med muslimsk bakgrund. 

Informanterna får svara på frågan för att se om de upplever det som forskningen och statiken 

berättar. Hylland-Eriksen skriver att ”vi” ibland skapar en fiende för att stärka sin gemenskap. 

Frågan jag ställer dem är för att se om de upplever att det finns en fiende. Informanterna får 

själva förhålla sig till vilka de är som utgör ett hot.  

 

Sara kan inte säga vem som är typisk antisemit men säger att många invandrare är hatiska mot 

judar. Hon hade en föreläsning på Komvux om andra världskriget och en man från Irak 

vägrade att sitta bredvid henne och ens lyssna på hennes historia eftersom han känner judar 

och vet hur de är. Men hade invandrare fått mer upplysning och fått träffa judar hade de 

kanske tänkt på annat sätt, säger hon. Hon säger att Syrien och liknande länder inte vet 

mycket om andra världskriget och att de aldrig blivit upplysta eller fått läsa om det i skolarna. 

Hon skulle aldrig kunna säga att hon inte gillar Sverige på grund av vad en svensk gör. Det är 

individen man ska döma och inte hela folket eller nationen, säger hon sist.   

 

Anna tycker inte heller att det går att säga vem som är antisemit om de inte bär inte yttre 

attribut. Hon säger att skinheads som har rakat hår och är med i vitmaktgrupper inte är lika 

självklara att urskilja idag då det är lite i modet med rakat hår. Även bland muslimer har hon 

svårt att urskilja vem som är antisemit. Då måste de nästan ha symboler på sig som hakkors 

eller annat.  

 

Adam och Sebastian ger liknande svar. Sebastian säger att man ska titta på det senaste som 

programledaren Ana Gina Dirawi skrev på sin blogg. Han påpekar att det inte var första 

gången hon uttalade sig nedlåtande om judar, Israeler och Israel. Hennes uttalanden ska 

tydligen accepteras menar Sebastian eftersom hon tillåts skriva så upprepade gånger. Han 

menar att hon förmedlar något till folk som inte är insatta i konflikten. Hon bygger upp något 
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genom att det inte finns någon balans i det hon skriver och det blir en konflikt mellan grupper. 

I det här fallet mellan judar och andra grupper. Båda Sebastian och Adam säger att det till 

Sverige kommer många olika grupper och bland dem finns muslimer, och de har sin syn på 

Mellanösternkonflikten och judar. När personer som Ana Gina Dirawi uttalar sig som hon gör 

gång på gång kan det skapa sådana situationer i Sverige menar han. Sebastian menar att den 

gruppen som är mer aktiv i Sverige idag är islamister. Det kommer mer och mer och det är 

inte bra, säger han. Han menar att media och skola måste upplysa om konflikten mer 

balanserat och låta barnen mötas och lära av varandra i skolarna. Han vill att en jude ska 

kunna sitta med en arab eller någon annan och prata så de märker att det inte är någon 

skillnad, och att de kan bygga något nytt. Han pekar ut islamister ännu en gång men tydliggör 

att det inte gäller alla. Det förekommer ett samarbete med bosniska muslimer i den 

mellanstora staden, det går att prata med dem för att de är ifrån Europa, säger han. Han säger 

att i Israel finns många olika projekt för att skapa bättre relationer mellan judar och araber. 

Han berättar om diverse verksamheter inom kulturen, och att han vill se liknande projekt i 

Sverige.  

 

Flera av informanterna är kritiska till att politiker inte arbetar för att minska konflikterna 

mellan olika grupper i samhället. Hylland-Eriksen skriver om Edward Said som var en kristen 

Palestinier och han var involverad i ett fredsprojekt mellan Palestina/Israel. Projektet gick ut 

på att ungdomar från arabisk och judisk sida spelade i en symfoniorkester. En erfarenhet som 

man delar gemensamt är värd 50 argument. (Hylland-Eriksen 2004:40-41). Det innebär att det 

inte är de politiska argumenten som är de viktiga för att skapa sammanhållning, utan 

gemensamma erfarenheter. För att förverkliga våra potentialer behövs förtroendefulla 

relationer till andra (Hylland-Eriksen 2004:42). Sebastians förslag om att judar och muslimer 

bör skapa gemensamma projekt påminner om det projekt som Said skapade i Israel.  

 

Sara och Anna anser båda att frågan är svår att ge rakt svar på men tre av fyra informanter 

anser att invandrare eller islamister är de grupper där antisemitism kan återfinnas. Det rimmar 

delvis bra med forskningen. Europeiska centret för övervakning av rasism och 

främlingsfientlighet publicerade år 2004 en rapport som visar att antisemitismen ökar i de 15 

medlemsländerna i Europa som baserades på nationella uppgifter. De som är inblandade är i 

huvudsak immigranter med muslimsk bakgrund och högerextrema grupper (Eriksen m.fl. 

2008:569). Precis som Adam och Sebastian beskriver så tar människor med sig värderingar 

från sina hemländer och precis som i den kristna världen finns det en latens antijudaism inom 
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muslimsk tradition (Jfr Eriksen m.fl. 2008:580). Där har den växt till en grad som sedan 

efterkrigstiden i Europa saknar motstycke. Därifrån kommer fiendebilder som är användbara 

när den returneras till Europa i form av antisionism (Eriksen m.fl. 2008:580-581). Förr i tiden 

var det tvärtom då antisemitismen kom från Europa till Mellanöstern via kristna (Eriksen m.fl. 

2008:581-582). Judehatet i den muslimska världen genomsyrar hela det islamistiska spektrat 

av yttringar i alla kanaler – i skolböcker, i klassrum, radio, tv, kommunikéer, 

demonstrationståg, tidningar och i synnerhet på Internet. Nivån av judehat har aldrig skådats i 

antisemitismens historia (Eriksen m.fl. 2008:584). Peter Kadhammar skrev en artikel för 

Aftonbladet där den judiska församlingens talesman i Malmö Fredrik Sieradzki uttalar sig om 

att atmosfären är förändrad i Malmö och att 90-95 procent av brotten begås av personer med 

bakgrund i Mellanöstern. I samma artikel uttalar sig direktören för Islamic Center i Malmö, 

Bejzat Becirov, och han säger att de som står för den aktiva antisemitismen i Malmö är unga 

män med rötter i Mellanöstern (Kadhammar 2013:19). 

 

Precis som det talas om den kristna världen och kristna antisemiter så måste även andra 

grupper och världsdelar kunna identifieras som antisemitiska, framför allt när antijudiska 

stämningar ökar markant i både Europa och de islamiska länderna. Anna säger att frågan är 

känslig eftersom det lätt kan kategoriseras som islamofobi när det gäller antisemitism från 

muslimskt håll, och då syftar hon främst på det som händer i Malmö. Jag håller med Anna om 

att det är svårt att ta upp frågan eftersom muslimer som grupp också tillhör en utsatt grupp i 

Europa. Islamofobi är lika förkastligt som antisemitism. Samtidigt måste det finnas en 

förståelse för informanternas sätt att tala då allt fler antisemitiska brott faktiskt begås av just 

muslimer. Den tendensen ökar i många Europeiska länder, och i Frankrike är idag muslimer 

den grupp som begår fler antisemitiska brott än någon annan grupp i samhället (Beller 

2009:132).  

 

Hylland-Eriksen menar att etniska grupper har fiender för att hålla samman. Här skulle ett 

resonemang om att judar har muslimer som fiender och därmed lyckas hålla samman som 

grupp. Jag håller inte med om den teorin eftersom judar existerade som en sammanhållen 

grupp långt innan kristendom och islam vad födda. Judarna har som grupp annat som håller 

ihop dem och då syftar jag på deras religion, språk, kultur, tradition med flera. Muslimska 

länder har påtvingade och hemlagade besvikelser och de anser att Västvärldens politik inte 

erbjuder dem rätten att vara som de vill (Jfr Hylland-Eriksen 2004:142). Kampen för 
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muslimernas rättigheter bygger då kanske snarare på fiendebilder i form av USA, Israel och 

judar. Hylland-Eriksens teori går inte ihop med judarna i det här fallet.  

Hur upplevs Israelkritik och antisionism 

 

Den här frågan handlar om hur informanterna upplever Israelkritik och antisionism och i 

förlängningen hur de ser på Israel som stat. Sionism består av olika rörelser som går ut på att 

judar ska flytta till Israel, medan antisionism motsätter sig att judar ska ha den rättigheten.  

 

Sebastian frågar mig vad som är fel på sionismen och att judar ska ha ett eget hem. Han ser 

ingen mening med att kritisera det. Han säger att sionismen inte är något som kommit nu utan 

det fanns innan andra världskriget. Sebastian säger att i varje bön säger judar ”nästa gång i 

Jerusalem”. Det finns i deras judiska att återkomma och vara i Israel. Han säger att någon 

måste förklara för honom vad som är fel på sionismen. Sebastian berättar att det fanns planer 

på att skicka alla judar till Madagaskar och att Ryssarna också skapade ett område för judarna 

att leva i – judisk autonoma republiken. För Sebastians del skulle det inte gå att leva där 

eftersom det inte finns någon känsla där. Israel ger honom en trygghet och han förstår inte 

varför sionismen ska kritiseras eller varför Israel får mer kritik än alla andra länder. Att 

kristera Israel är en sak för Sebastian för det uppfattar han inte som antisemitism. De är mer 

sättet man gör det på som han reagerar på. När de säger att judar är på ett visst sätt och därför 

handlar på ett särskilt sätt. Då riktas det mot judar och då är det antisemitism, tycker han. Att 

sionismen skulle ge mer antisemitism i Sverige eller Europa håller han inte med om. 

 

Sara upplever israelkritik och antisionism som att det alltid är Israel som det skälls på. Israel 

ska inte ha rätt till någonting egentligen som hon upplever det. Israel ska inte få försvara sig. 

De ska bara ta emot och att det gamla bibliska uttrycket vänd andra kinden till ska användas, 

enligt henne. Däremot vill hon inte försvara bosättningar som Israel bygger bostäder på.  

 

Anna tycker att Israelkritik kan bli antisemitisk. Hon säger att antisionism är att motsätta sig 

en nationell rörelse för judiskt självbestämmande. För det är det sionism handlar om, enligt 

henne och att gränsen mellan antisionism och antisemitism är väldigt hårfin. Indirekt tycker 

hon att antisionism blir antisemitisk eftersom judisk identitet och sionismen har en stark 

koppling till varandra. Att vara jude och vara emot sionismen är att gå miste en del av sin 

judiska identitet, enligt henne. Hon betonar att det är vad hon tycker och att det finns olika 

åsikter om Israel och Israelpolitik bland judar. 
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Anna ser inga anledningar att kritisera sionismen. Men hon anser att man kan kritisera den 

israeliska regeringens politik precis som man kan kritisera vilken annan västerländsk 

demokrati som helst. Det är inte antisemitism men det förutsätter enligt Anna att den är saklig 

och balanserad. Att det inte finns dubbla måttstockar utan en måttstock för alla. Då är det inte 

antisemitism, enligt henne.  

 

Anna tycker att hon påverkas i Sverige med tanke på det hon beskrev tidigare. När det händer 

saker i Israel och med tanke på hur medierapporteringen i Sverige är så pass ensidig, vinklad 

och pro-palestinsk, så bidrar det till antiisraeliska stämningar och det slår lätt över i regelrätt 

antisemitism, säger Anna. Det blir direkta svallvågor till Sverige när något händer i israel och 

de tvingas öka säkerhetsbevakningen kring synagogor och judiska institutioner. Hon går in på 

att berätta om den senaste konflikten i Israel och hon anser inte att det är rimligt att en 

israelisk civilbefolkning på cirka miljonen ska behöva sitta i skyddsrum och inte kunna leva 

sina liv på grund av raketbeskjutningen. Hon säger att om befolkningen blir terroriserad på det 

viset så måste regeringen göra något, det är deras skyldighet att skydda sina egna medborgare, 

säger Anna. Hon tycker att man måste gå in på hur rapporteringen om hur det ser ut eftersom 

media har stor skuld till hur det ser ut. Hon säger att de som bara ser och läser svenska 

nyheter och svenska dagstidningar tror att der är sant. Svenska Dagbladet och Rapport är inte 

är inte så professionell och opartisk som den skulle vara, enligt Anna.    

 

Anna återgår till att sionismen är en nationell rörelse som har med judiskt självbestämmande 

att göra. Hon säger att det att alltid har funnit en judisk befolkning i Israel och att det är Israel 

som är det judiska folkets hemland. Det finns även i deras religiösa texter och sånger att 

återvända till Israel. Hon tycker det är fel att skylla på sionismen, att hade sionismen inte 

funnits så hade palestinierna hade det bra. Hon påpekar att araber som lever i Israel har det 

mycket bättre än palestinierna och i andra länder också. 

 

Anna anser inte att Israel ockuperar mark eftersom den erövrats i försvarskrig, och att judar 

har en stark religiös koppling till Hebron, Judéen och Samarien. Hon poängterar att det alltid 

funnits en judisk befolkning i Gaza City också men att Israel gjorde en uppoffring och 

lämnade Gazaremsan men är tveksam till vad Israel tjänat på det. Hon säger att de fick Hamas 

som tog över Fatah efter en blodig kupp och att de är en terrororganisation enligt både Israel 

och EU. Hamas terroriserar Israels civilbefolkning med raketer, de erkänner inte staten Israel 
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och vill utplåna både staten och judar – världen över. Samma mönster var det i Libanon och 

att Hizbollah tog över där, men att det är lugnt där just nu. Därför måste Israel vara försiktiga 

när det gäller Västbanken, enligt Anna, eftersom den ligger på en höjd. Ett skräckscenario 

vore om terrorister ligger på Västbanken och skjuter ned mot Tel-Aviv som ligger på 

kustslätten.  

 

Adam har lite problem med att så många ser sionism som rasism och en rasiströrelse vilket 

han inte håller med om. Han anser att judar har rätt till sitt hemland som är deras, judarnas 

land. Adam tycker att diskussionerna mellan Israel och Palestina blir snedvriden eftersom de 

aldrig pratar om vart problemet ligger. Konflikten är världens enklaste konflikt enligt honom. 

Han brukar säg att om Israel skulle lägga ned sina vapen så skulle varenda jude bli utrotad 

inom en vecka. Om Palestina skulle lägga ned sina vapen skulle det vara fred nästa vecka. 

Han tycker att det är så mycket lögnare inblandat i diskussionen kring Israel och Palestina. 

Adam säger att muslimer svänger sig med ord som att judarna ockuperar deras land och att 

judarna ockuperar deras heliga stad trots att det är en stad som aldrig varit helig för dem. Den 

är inte helig, dem bombade den två gånger senast. De har tydligen inga problem med att 

bomba sina heliga städer, säger han. Han avfärdar allt prat om att judarna skulle rensa ut 

palestinierna från sitt land.  

 

Adam tycker inte att Israels handlingar påverkar judar i Sverige eftersom det redan är så 

cementerat hur man uppfattar judar. Han tycker påståendet är trams att Israel och sionism 

skapar antisemitism i Sverige. Han menar att antisemitismen har funnits sedan medeltiden i 

den nuvarande formen. Så att Israel skapar antisemitism tror han inte ett himla dugg på. Israel 

fanns inte när Hitler ”röjde loss” i Europa så vad skyllde de på då, frågar Adam.  

 

Adam avslutar frågan med att säga att han tycker att den mediala bild vi har i Sverige är 

intressant. Han tycker att det är det primära eftersom de kan vara inledningen på något som 

kan sluta riktigt illa i det långa loppet. Att judar får nog och helt enkelt packar ihop och flyttar 

till Israel. Han säger att det finns en stark naivitet bland judar och en rädsla för att inte passa 

in. Judar är livrädda för att inte passa in och det behovet gör att de lägger sig platta kring 

problematik kring invandring och är politiskt korrekt, säger Adam. Judar vågar inte ta ett 

ställningstagande och peka på problemet, och det förstår han inte för han anser att det är som 

att gräva sin egen grav.  
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Informanterna anser alltså att det inte är antisemitism att kritisera Israel, men att det blir 

antisemitism om kritiken går över till att beskriva hur judar är, anklagar händelser på judar 

som lever i diasporan eller använder sig av olika måttstockar för Israel och andra länder.  

Ingen av dem anser att antisionism är befogad och ingen förstår varför sionism ska kritiseras 

eftersom de anser att det finns för mycket okunskap om vad sionism faktiskt är.   

 

Israels handlingar skapar inte antisemitism enligt informanterna utan det är medias vinklade 

bild som genererar antijudiska stämningar i Sverige. Den ”nya antisemitismen” kännetecknas 

av konflikten i Mellanöstern. Det finns samband mellan Israel- och Palestinakonflikten och 

angrepp på judiska institutioner. I retoriken som används i konflikten så återanvänds den 

historiska antisemitismen. Vissa menar att den nya tidens jude är staten Israel. Att inte ta 

hänsyn till Israelkritik som är antisemitism finns en risk att det bli legitimt med judehat 

(Eriksen m.fl. 2008:565). År 1975 avsåg en majoritet av FN generalförsamling att sionismen 

var en rasistisk ideologi. Antisionism behöver inte vara antisemitisk, men den är ofta en 

förskönande omskrivning för judefobi vilket FN: s agerande visar som tydlig exempel 

(Eriksen m.fl. 2008:566). I Eriksens bok tar Håkan Harket upp flera exempel på hur media 

porträtterar konflikten mellan Israel och Libanon där judarna utmålades som sionister, och 

sionister är rasister och Sharon är Hitler och flyktingläger blev koncentrationsläger och 

israeliska soldater blev fångvaktare. Kontextualiseringen är alltså inte enbart antisisraelisk 

utan även antijudisk. Betydligt mer utbredd är när våldet inte kontextualiseras överhuvudtaget 

där det Israeliska våldet anses som meningslöst och brutalt medan det palestinska anses vara 

legitimt (Eriksen m.fl. 2008:572).  

 

Israel är en västerländsk demokrati och självklart ska landet kunna kritiseras både positivt och 

negativt som alla andra länder. Att hävda att Israel skapar antisemitism eller att sionismen gör 

det är ännu en gång ett sätt att lägga över antisemitismen på judarna själva. Håkan Harket 

menar att förhållningssättet Europa har till konflikten hänger ihop med media förmedlar den, 

och att det är nyhetsbilden som skapar våld i Europa mot judar (Jfr Eriksen m.fl. 2008:570-

571). Medias roll är också det som informanterna pekar ut som ett problem eftersom det är 

den som leder till hatiska stämningar mot judar och säkerhetsbevakningen ökar mot judiska 

institutioner. 

 

I informanternas svar framkommer deras ”vi-känsla” som Hylland-Eriksen kallar den. Judar 

är en grupp och för att de ska kunna leva som den gruppgemenskap de är så behövs ett eget 



 31 

land. För att uppnå ett eget land så ”skapar” de en fiende eftersom den fienden i form av olika 

terroristorganisationer kan omöjliggöra en framtida judiska stat.  

 

Några av de argument som informanterna använder för att rättfärdiga sionismen så hänvisar 

de till den gemenskapsbyggande historien. Historien för judar var så vedervärdig i Europa och 

Mellanöstern att de tvingas flytta till ett eget land. Historien blir än mer betydelsefull för 

judarna eftersom ”fienden” använder sig av retorik som tidigare judiska fiende använt sig av, 

och då syftar jag främst på terroristorganisationen Hamas mål om att förinta judar vart de än 

kan befinna sig. Därför upplever judarna att historien upprepar sig. Historien förenar judarna 

som lever i Israel och ger dem en identitet som israeliska judar.  

 

Det är inte heller vilket land som helst som judarna gör anspråk på utan det land där flera 

myter där judar har sitt ursprung. Precis som Hylland-Eriksen noterar så anser ”vi” att de har 

rätt att bo på platsen så länge de kan argumentera för att deras förfäder en gång levt på 

platsen. Och nog finns det argument för att judar i alla tider bott i Israel enligt de myter som 

judar förhåller sig till.   

Avslutning  

Syftet med uppsatsen var att intervjua judar för att få ett inifrånperspektiv hur de upplever 

antisemitism i Sverige. Informanterna upplever inte att antisemitismen riktas mot dem 

personligen, men kan också bero på att de ibland undviker att berätta om sin judiska identitet 

samt att de sällan eller aldrig bär judiska symboler som visar solidaritet med judendom eller 

Israel. Att visa sin judiska identitet för andra innebär att de hamnar i polemik med 

omgivningen. Vad de däremot upplever är att antisemitismen finns i Sverige och då i 

synnerhet i Malmö. De oroas över att antisemitismen ökar bland vissa grupper i samhället. 

När informanterna diskuterar de grupperna som upplevs som ett hot förmedlar även 

informanterna stereotypa bilder och generaliseringar om den andre.   

De anser vidare att media på ett onyanserat sätt lägger problemen som finns i Mellanöstern på 

Israel, Israeler och judar. Det anser alla informanter får konsekvenser för dem eftersom 

medias bild skapar fördomar om judar som grupp. Informanterna menar därmed inte att Israel 

som en västerländsk demokrati inte ska få utstå positiv som negativ kritik, för de anser att 

Israel ska kritiseras men att staten ska behandlas med samma måttstockar som alla andra 

länder. Sionism förknippar en del informanter som starkt förknippat med judisk identitet, och 
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därför blir antisionism mer antisemitisk än Israelkritik. De svaren jag fick av informanterna 

besvarar alltså syftet med uppsatsen.  

 

I uppsatsen använder jag mig av identitetsperspektiv. Det perspektivet är relevant i uppsatsen 

eftersom det visar att judar skapar mycket av sin identitet baserat på folkgruppens historia.  

Kollektiv identitet som teorin behandlar förekommer också i informanternas svar. När 

problem uppstår i Israel så drabbar det judar även här i Sverige. Judarna i Sverige måste 

därför också förhålla sig till omgivningens syn på vad judar är.  

 

Teorin visar även att identitet går att se ur många perspektiv eftersom vi alla har olika 

identiteter beroende på situationen vi befinner oss i. De svar som informanterna gav mig så 

visar flera att även de förhåller sig till olika identiteter. Sebastian identifierar sig inte bara som 

jude utan även som en landsman från det land han föddes i. Han är således inte bara jude. Han 

hade likväl kunna identifiera som svensk jude, men det gör han inte eftersom han inte är född 

här.  

 

Att använda symboler synliggör en identitet enligt identitetsteorin. Två av informanterna bär 

dagligen eller åtminstone ibland symboler för att markera sin identitet. Medan de övriga inte 

vågar eller inte känner behov av det. Symboler är därmed en viktig del för identitetsskapande.  

Identitetsteorin menar att grupper skapar en fiende för att behålla sin gemenskap. Judarna 

förhåller sig till ett hot i form av de som är antisemiter.  

 

Mitt arbete är inte omfångsrikt eftersom den baserar på fyra informanter. I framtiden skulle 

jag vilja se forskare som gör en omfattande undersökning och analys på hur judar i Sverige 

ser på antisemitism. Det är ett ständigt aktuellt ämne och lär tyvärr inte avta den närmaste 

framliden heller.  
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