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Abstract 

This paper aimed at understanding anti-Semitism and how it is perceived by Jewish inhabitants 

of Umeå municipality. Considerable research has previous been conducted, mainly by 

historians, and has proven invaluable to further enhance our understanding of anti-Semitism. 

The purpose of this paper was thus to explore how three Jewish swedes, residing in Umeå, 

underwent the process of awareness and understanding of anti-Semitism. The theoretical 

framework was based on Christopher MacDonald-Dennis previous qualitative study on Jewish 

undergraduates, and how the process toward awareness unfolds. This paper conducted its 

research through semi-structured interviews, and operationalization of the theory for analysis 

was characterized by inductive recognition of phases in a five-stage process. The results show 

that one respondent has faced anti-Semitism previously and is continually experiencing 

exposure because she is Jewish and originates from Israel. Another respondent has formerly 

been exposed to anti-Semitism but perceives today no anti-Semitism directed at her. The third 

respondent distinguish no anti-Semitism directed at him personally ever since he moved to 

Umeå but has formerly experienced anti-Semitism in other cities. The results show that the 

respondents have all gone through the first three phases of the five-stage process, but not the 

fourth nor the fifth. Although all respondents showed anticipation for a new constellation of a 

Jewish community, only one of them seemed ready to redefine the structures which are enabling 

anti-Semitism; which in turn is holding a larger Jewish community back. This paper concludes 

its finding with an appeal for more qualitative research on anti-Semitism in its local context.  

  



Författaren vill lämna ett stort tack till de tre judiska respondenterna som valde att delta i 

intervjuerna. Daniel, Sylvia, och Carinne – tack för att ni delade med er av era historier och 

tillhandahöll nya insikter. Jag vill även tacka Margareta Rönngren, kommunalråd, för intervjun 

vilket möjliggjorde kontrastering av respondenternas upplevelser mot kommunens arbete. 

Intervjuer 

Daniel, vederbörandes arbetsplats, Umeå. 2018-05-14. 

Carinne, vederbörandes bostad, Umeå. 2018-05-09. 

Margareta Rönngren, vederbörandes arbetsplats, Umeå. 2018-05-17. 

Sylvia, Västerbottens museum, Umeå. 2018-05-11.  
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1.   Inledning 

”I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, skall de som tillhör sådana minoriteter 

inte förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, bekänna sig 

till och utöva sin egen religion och använda sitt eget språk.”1 

Ovan, ett utdrag ur internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, 

vilket Sverige signerade i New York, USA, år 1967 och ratificerade år 1971.2 Därmed har den 

svenska staten ämnat i över fyrtiosju år att värna om svenska minoriteters rätt att utöva sin 

kultur och religion obehindrat samt utan repressalier. Utöver det skydd alla minoriteter är 

berättigade till – under internationella konventioner som exempelvis ovan nämnd – omfattas 

svenska minoritetsgrupper av särskilt skydd under lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk (SFS 2009:724). Lagen fastställer att ”Det allmänna ska även i övrigt främja 

de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.”3 Dessa 

två – den ena en internationellt fastställd konvention angående mänskliga rättigheter, den andra 

ett nationellt initiativ vilket kompletterar multilaterala åtaganden – anses har brutits i och med 

avvecklingen av Umeås judiska föreningsverksamhet. Denna studie lyfter fram judarnas4 

upplevelser av antisemitism i Umeå samt potentiell utsatthet stadens judiska population utstår. 

Umeås judiska förening stängde sina dörrar för verksamhet år 20175. Föreningen var den allra 

första av judiska institutioner i samtidens Sverige att stänga ned verksamheten utan att (hittills) 

starta upp igen. Nedstängningen föregicks av en förstärkt hotbild mot föreningen, med dess 

medlemmar, från Nordiska motståndsrörelsen – verksamma i Umeå och i Norrland. Judiska 

Umeåbor upplevde att deras säkerhet var äventyrad efter attackerna och hoten från antisemitiska 

grupper, och att deras familjers trygghet ej kunde säkras så länge föreningen fortsatte sin 

verksamhet.6 En anonym medlem i judiska föreningen berättade för den universitetsbaserade 

webbtidningen Aspiranten i januari 2018, nästan ett år efter nedläggningen, att det inte längre 

                                                 
1 Regeringskansliet, 2011, FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter, Internationell konvention om 

medborgerliga och politiska rättigheter, Del III, Artikel 27, tillgänglig på 

http://www.regeringen.se/4a9fab/globalassets/regeringen/bilder/kulturdepartementet/demokrati–och–mr/mr–

sidorna/fns–konventioner–om–manskliga–rattigheter.pdf, hämtad 2018–03–21. 
2 United Nations Treaty Collection, 1966, Chapter IV: Human Rights, 4. International Covenant on Civil and 

Political Rights, New York.  
3 Sveriges Riksdag, 2018, Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, SFS 2009:724, §4:2 

st., tillgänglig på https://www.riksdagen.se/sv/dokument–lagar/dokument/svensk–forfattningssamling/lag–

2009724–om–nationella–minoriteter–och_sfs–2009–724, hämtad 2018–03–21. 
4 [egen anm.] En jude är den som är född av en judisk mor, eller som har konverterat till judendomen.  
5 [egen anm.] Årsmöte hölls den 20 maj 2018 för att officiellt avsluta föreningen. 
6 Sveriges Television (Evelina Lindfors), 2017, Efter hot från nazister – judiska föreningen lägger ner, från 

intervju med Carinne Sjöberg, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/efter–hot–fran–nazister–judiska–

foreningen–lagger–ner, hämtad 2018–03–21. 

http://www.regeringen.se/4a9fab/globalassets/regeringen/bilder/kulturdepartementet/demokrati-och-mr/mr-sidorna/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter.pdf
http://www.regeringen.se/4a9fab/globalassets/regeringen/bilder/kulturdepartementet/demokrati-och-mr/mr-sidorna/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/efter-hot-fran-nazister-judiska-foreningen-lagger-ner
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/efter-hot-fran-nazister-judiska-foreningen-lagger-ner
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var aktuellt med omstart för föreningen och att de inte vågar öppet visa sin judiska tillhörighet.7 

Därmed är framtiden för föreningen i Umeå oviss, och en till synes progressiv, väl ansedd 

universitets- och kulturstad hyser en nedtystad nationell minoritet. Kunskapsbristen är påtaglig. 

1.1. Begrepp 

Begreppet antisemitism skall här förklaras. Antisemitism är litet grand otydligt – någon 

”semitism” i relation till dess motsats ”anti” existerar inte. Denna uppsats antar att nutida, 

svensk antisemitism är ett västerländskt kulturellt fenomen8, och utgår från svenska kommittén 

mot antisemitism (SKMA) definition av begreppet: 

”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.”9 

Tillika skall begreppet antisionism klargöras. Antisionism är, till skillnad från antisemitism, 

motsatsen till sionismen. Definiering av sionism tas från Israels ambassad i Stockholm: 

”Sionism är en ideologi som fått sitt namn från ordet Sion, den traditionella synonymen för Jerusalem och 

landet Israel, och som uttrycker det judiska folkets längtan för sitt historiska hemland - Sion, landet Israel.”10 

1.2. Problemformulering 

”Det är dags att Europas söner och döttrar på bred front sprider sanningen om denna monstruösa ”Förintelse”-

bluff som diktats ihop av människor som önskar förinta oss på riktigt. Berätta för din familj, dina 

skolkamrater och arbetskollegor – berätta rent av för alla. Vi kan inte låta lögnen triumfera längre.”11 

Anklagelserna att judarna har diktat ihop den påstådda bluffen om Förintelsen är påtagande. 

Judar förmodas, utan belägg, kontrollera alla de större medierna och att de skall ha grundat en 

uråldrig sammansvärjning om världsherravälde, känd från Sions vise protokoll. Antisemitism 

och judefientlighet är inte under några omständigheter en ny företeelse; ovan nämnt protokoll 

utgavs ursprungligen från Tsarryssland 1905 som antisemitisk propaganda. Protokollet har, i 

                                                 
7 Aspiranten (Martin Öström & Axel Gåve), 2018, Efter nedläggningen – framtiden oviss för judisk förening i 

Umeå, http://aspiranten.se/efter–nedlaggningen–framtiden–oviss–for–judisk–forening–i–umea/, hämtad 2018–

03–22. 
8 Bachner, Henrik, 2004, Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945, Natur och kultur, Stockholm, s 23. 
9 SKMA, 2013, Vad är antisemitism?, Frågor och svar om antisemitism, https://skma.se/antisemitism/, hämtad 

2018–03–22. 
10 Israels Ambassad i Sverige, 2018, Sionismen, tillgängligt på 

http://embassies.gov.il/stockholm/AboutIsrael/Pages/Sionism.aspx, hämtad 2018–04–04. 
11 Nordfront (Robin Palmblad), 2018[2014], ”Förintelsen” är en bluff, https://www.nordfront.se/forintelsen–en–

bluff.smr, hämtad 2018–03–26. 

http://aspiranten.se/efter-nedlaggningen-framtiden-oviss-for-judisk-forening-i-umea/
https://skma.se/antisemitism/
http://embassies.gov.il/stockholm/AboutIsrael/Pages/Sionism.aspx
https://www.nordfront.se/forintelsen-en-bluff.smr
https://www.nordfront.se/forintelsen-en-bluff.smr
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modern tid, lyckats återvända och nå ut till miljontals människor världen över – Sverige ej 

undantaget. Judarna påstås vara skyldiga bakom terrorattackerna mot USA den elfte september 

2001, och anklagas för att kontrollera Wall Street samt Hollywood12. Absurda föreställningar, 

som myten att judar använder spädbarns blod för att baka brödet matza inför högtiden Pesach, 

ingår i ett vanligt förekommande antisemitiskt narrativ om det judiska folket.13 

Dessa myter och högst farliga villfarelser – bara ett fåtal nämnda av många – är inte enkom en 

(re)produktion av uttalade antisemitiska och judefientliga grupper som vi känner till dem 

(radikala religiösa grupper, nationalister, radikala vänsteranhängare osv.). Forskning, vilket 

redogörs för i större utsträckning senare, visar att systematiska antisemitiska attityder och 

föreställningar existerar i relativt bred utsträckning i Sverige – även om kontrollvariabler som 

sympati till extremnationalistiska och nazistiska partier inkluderas i analysen.14 Antisemitism, 

och därmed hotet det utgör, är i allra högsta grad ett reellt och samtida samhällsproblem i 

Sverige – ett problem vilket inte enbart innefattar periferipolitiken, fanatisk 

religionstillhörighet, eller extrema ideologier. Det faktum att högerextrema politiska rörelser är 

på framfart i Europa; att Sverige tagit emot ett stort antal flyktingar och asylsökande från 

övervägande muslimska länder; och att konflikten Israel-Palestina (med fortsatt regional 

instabilitet) av allt att döma kommer fortsatt eskalera motiverar valet av ämne till uppsatsarbete 

i freds- och konfliktstudier. Judars upplevelser av antisemitism i Sverige antas återspegla ett 

större globalt fenomen: hur Europas allra mörkaste del av historien riskerar att upprepas. 

Det generella forsknings- och samhällsproblemet som har identifierats inför denna uppsats 

berör judarnas utsatthet på grund av att de just är judar – oberoende nationalitet. Polisen, 

politikerna, och hela civilsamhället kan anses ha misslyckat beskydda svenska judiska 

minoriteter, där hotet mot judiska svenskar har varit ett återkommande och konstant 

samhällsproblem – framför allt i storstäderna. Synagogor attackeras, personer trakasseras, och 

karikatyren av ”juden” lever vidare. Antisemitismen binder samman högerextremister, 

vänsterradikala, och fanatiska islamister mot ett gemensamt mål: judarna. Offentlig debatt har 

                                                 
12 Se exempelvis Dagens Nyheters intervju med Ruben Östlund (2018). 
13 Bronner, Stephen E., 2003[2000], A rumor about the Jews: antisemitism, conspiracy, and the Protocols of 

Zion, Oxford University Press, New York, Preface. 
14 Bachner, Henrik & Ring, Jonas, 2006, Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige, 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Stockholm, s 87. 
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länge präglats av politisk korrekthet, medan folkvalda sällan vill ta ståndpunkt mot enskilda 

ideologiska eller religiösa grupper i samhället – och bortser denna gemensamma nämnare.15 

Det specifika problemet som urskiljs i denna uppsats är därmed bristen av studier på hur 

svenska judar personligen upplever situationen i den kontext de lever i. I skrivandets stund har 

ännu ingen forskning genomförts på den judiska populationen i Umeå och rörande deras 

situation, eller varför samhällsproblemen som antisemitismen medför har till synes fallit in i 

glömska bland medborgare i staden och i den offentliga debatten. Jag visste själv inte att Umeå 

hade en judisk samhällsgrupp, och visste heller inte någonting om problemen och hoten de 

utstår på grund av sin etnoreligiösa tillhörighet. Denna studie, vilket avser nå djupet på några 

judarnas upplevelser i Umeå, avser därmed skildra hur judars vardagliga liv samexisterar med 

antisemitismen och det kontinuerliga motståndet de möter från flera olika riktningar. Åtnjuter 

judiska personer, en av de mer utsatta minoriteterna i Umeå, samhällets beskydd och stöd? 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att på djupet skildra tre judiska medborgares upplevelser av 

antisemitismen i Umeå, både i ljuset av judiska föreningens avveckling men även i egenskap 

som jude eller judinna i en svensk tätort. Avsikten med denna uppsats är delvis att skildra hur 

och om upplevd antisemitism skiljer sig åt i Umeå jämfört med andra orter, men framförallt att 

samla in judarnas subjektiva upplevelser och livsberättelser genom sina historier.  

Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

(1) Hur upplever judiska medborgare antisemitism i Umeå? Hur har processen mot 

medvetenhet och upplysning rörande antisemitism i samhället sett ut? 

(2) Kommer nya lokaler att erbjudas judiska föreningen i framtiden? Vad anser de judiska 

medborgarna behöver göras och vad tänker kommunen göra för att så skall ske? 

Samt en tredje frågeställning, menad att kontrastera problemet mot kommunens arbete: 

(3) Hur ser kommunens fastställda handlingsplan för att hantera hotet från antisemitiska 

rörelser ut? Vad gör kommunen för att beskydda dess judiska population mot övergrepp, hot, 

och trakasserier? 

                                                 
15 Dagens Nyheter (Per Svensson), 2018, Det stora hatet och de små brottslingarna, 

https://www.dn.se/ledare/signerat/per–svensson–det–stora–hatet–och–de–sma–brottslingarna/, hämtad 2018–04–

09.  

https://www.dn.se/ledare/signerat/per-svensson-det-stora-hatet-och-de-sma-brottslingarna/
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1.4. Forskningsläge 

Fenomenet svensk antisemitism och svensk judefientlighet är väl utforskat, om än ofullständigt. 

De största bidragen är idéhistorisk forskning och rapporter på uppdrag av regeringen, medan 

kvalitativa fallstudier lyser med sin frånvaro. I relation till denna studies syfte redogörs rådande 

forskningsläge angående svensk antisemitism för att senare jämföras mot uppsatsens resultat.  

Henrik Bachner urskiljer i sitt verk Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945 hur 

antisemitiska föreställningar döljs bakom liberalt betonade och progressivt understödda 

föreställningar av Israel som en rasistisk och främlingsfientlig stat – ett antagande understött av 

annan forskning16. Skillnaden mellan antisemitism och legitim kritik mot staten Israel kan i 

enkel mening sägas vara att judefientlighet riktar in sig på ”det judiska landet”, inte specifikt 

Israel, och vice versa för legitima anmärkningar på statens beteende, oberoende dess judiska 

population. Israel är den enda nationalstaten vars existens kontinuerligt ifrågasätts av en större 

opinion, och kraven att dess statsbildning bör upphöra är en bestående konstant i den offentliga 

debatten. Alltså är Israel ett unikt fall på den internationella arenan: det är en stat bestående till 

majoritet av det judiska folket och grundat av sionister, men påstås inte besitta legitima skäl att 

existera och förmodas konstant vara det ”riktiga hotet” mot världsfred, rättvisa, och människors 

trygghet.17 Israel är otvivelaktigt en demokrati, men likt alla demokratier har staten sina 

tillkommakortanden. Däremot skall betoning läggas på att Israels brister inte på något sätt är 

exklusiva i en global kontext: etniska och religiösa majoriteter existerar inom närmst alla 

demokratier, och konflikten mellan Israel-Palestina har efterlämnat ett starkt kollektivt minne 

av förluster och osäkerhet. Den antisionistiska argumentationen menar att Israel är en rasistisk 

stat medan den antisemitiska betonar att Israel är tydligt fascistiskt och bedriver förintelse av 

icke-judar. Bachner visar dock på att den judiska staten är inkluderande och transparent mot 

den internationella arenan, och är en relativt stark demokrati i jämförelse med liknande stater.18 

Henrik Bachner har även, tillsammans med Jonas Ring, sammanställt en omfattande, samtida 

kvantitativ rapport på antisemitism i Sverige. I rapporten Antisemitiska attityder och 

föreställningar i Sverige från 2007 kartlägger Bachner och Ring förekomsten av antisemitism 

och hur den manifesterar sig i Sverige genom en större postenkät med 2956 enkätsvar från 

personer i åldern 16-75. Resultaten visar att ungefär fem procent av de tillfrågade ger uttryck 

för en stark och konsekvent antisemitisk inställning, medan uppemot 36 procent av 

                                                 
16 Harrison, Bernard, 2006, The resurgence of anti-Semitism: Jews, Israel, and liberal opinion, Rowman & 

Littlefield, Lanham, ss 129–141. 
17 Bachner, Henrik, 2004, Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945, Natur och kultur, Stockholm, s 168. 
18 Bachner, Henrik, 2004, ss 170–171. 



6 

 

respondenterna uppvisar en ambivalent inställning till judar. Sammanfattat avvisar 59 procent 

av de tillfrågade antisemitiska fördomar på ett generellt sätt. Rapporten urskiljer att en fjärdedel 

av respondenterna motsätter sig tanken att en jude kan vara statsminister i Sverige, och 26 

procent instämmer delvis eller helt med påståendet att judar har ett stort inflytande över 

världsekonomin. Rapporten visar även att 17 procent av de tillfrågade instämmer med 

påståendet att judarna tror att de är de enda som har lidit av Förintelsen, och sex procent 

instämmer att förföljelse och hat mot judar skall skyllas på judarna själva. Nämnvärt är även att 

Bachner och Ring fann enbart 47 procent som motsäger sig påståendet att judarna är att beskylla 

för attackerna mot USA den elfte september 2001 (46 procent har inte någon uppfattning).19 

Lena Berggrens avhandling Nationellt upplysning: Drag i den svenska antisemitismens 

idéhistoria är tillika av stor vikt att nämna i detta avsnitt. Syftet med hennes avhandling är att 

återspegla den svenska antisemitismen genom identifiering av judefientlighet i organisatoriska 

så väl som personbundna sammanhang. Berggrens fokus ligger på propagandistisk 

antisemitism, ergo konsekvent och uttalad judefientlighet som används retoriskt för att övertyga 

adressaten om antisemitiska föreställningar.20 Berggrens slutsatser betonar att den svenska 

rasläran med väldigt stor sannolikhet legitimerade och fortsatt producerade antisemitiska 

vanföreställningar i Sverige fram till idag. Författaren menar att svensk antisemitism kan med 

fördel åtskiljas från den nationalsocialistiska kontext som den ofta antas grundas i. Analyser av 

avhandlingens två studerade fall (Samfundet Manhem och Elof Eriksson) stödjer hennes tes om 

att den svenska antisemitismen är väl förankrad i inhemsk politik och i rasistiska traditioner.21 

Berggrens studie Blodets Renhet från bör tillika adderas till forskningsläget. Berggren avser ge 

fördjupad kunskap till läsaren om fascismens – och nationalsocialism mer specifikt – nära 

bundenhet med antisemitism, men även dess komplexitet och variationer.22 Författarens 

slutsatser stödjer tidigare forskningsresultat att svensk rasvetenskap och dess tradition 

fungerade som ett avstamp för det antisemitiska propagandistiska förhållningsättet, vilket 

vetenskapen tog stöd i. Hon lyfter även fram att – fastän mer forskning krävs för att generalisera 

– svensk antisemitism är grövre, radikalare, och har ett bredare fäste i Sverige än enkom som 

en produkt av det nationalsocialistiska och dess ideologiska sammanhang.23  

                                                 
19 Bachner, Henrik & Ring, Jonas, 2006, Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige, 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Stockholm, ss 8–9. 
20 Berggren, Lena, 1999, Nationell upplysning: drag i den svenska antisemitismens idéhistoria, Carlsson, Diss. 

Umeå universitet, Stockholm, s 9. 
21 Berggren, Lena, 1999, ss 343–344. 
22 Berggren, Lena, 2014, Blodets renhet: en historisk studie av svensk antisemitism, Arx, Malmö, s 8. 
23 Berggren, Lena, 2014, s 325. 
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Slutligen skall en studentuppsats lyftas in i forskningsläget. Uppsatsen är skriven av Charlotte 

Hedelin 2015 vid Lunds universitet. Hedelin avser undersöka om antisemitiska hatbrott har ökat 

i Malmö stad, och om staden utmärker sig gentemot resten av Sverige. Studenten konkluderar 

inget stöd för påståendet att antisemitiska hatbrott har ökat i Malmö, men att den upplevda 

antisemitismen har ökat bland stadens judar. Antisemitismen i Malmö, menar författaren, kan 

till viss del förklaras som en reaktion på den fortgående konflikten Israel-Palestina.24 

1.5. Avgränsningar 

Nämnvärt att denna uppsats inte avser studera antisionism, utan enbart antisemitism (se avsnitt 

1.1.). Uppsatsens teoretiska resonemang och bakgrund till empiri tas upp till stor del av 

antagandet att antisemitism existerar i många olika former, exempelvis genom en kritisk 

inställning mot staten Israel. Betonas bör dock att långt ifrån all kritik som riktas mot Israel är 

antisemitisk. Fastän antisemiter generellt motsätter sig staten Israels bildande, och dess judiska 

majoritet, går det att finna legitim och rättfärdig argumentation mot statens agerande vilket inte 

är bakomliggande antisemitiskt. Exempelvis generalförsamlingens (FN) uttalande 2017 vilket 

klargör att medlemsstaterna motsätter sig det illegitima erkännandet av Jerusalem som Israels 

huvudstad25, eller säkerhetsrådets fördömande av Israels illegala bosättningar i palestinskt 

ockupationsterritorium26. Dessa är vanligt förekommande politiska och diplomatiska 

företeelser vilka inte avser stötta endera parten i en konflikt, utan snarare avser upprätthålla 

internationell fred och säkerhet samt efterlevnad av internationella konventioner och stadgor. 

Denna uppsats antar inte att all kritik mot staten Israel är antisemitisk, men godkänner däremot 

antagandet att det finns antisemitiska föreställningar och tendenser som maskeras bakom 

påstådd legitim kritik mot Israel och i förlängningen judar – samtidigt som legitim kritik kan 

och bör riktas mot stater när de överträder fastställda konventioner eller när de bortser 

människors rättigheter. 

I denna uppsats görs en tydlig avgränsning till tre judiska individer i Umeå stad, vilka 

halvstrukturerade forskningsintervjuer förts med. Uppsatsen avser på djupet återspegla judarnas 

egna upplevelser, och genom teorin som tillhandahålls tolka om nedstängningen av den judiska 

föreningen i Umeå upplevs vara en isolerad händelse eller om det är ett symptom på ett 

                                                 
24 Hedelin, Charlotte, 2015, Lunds universitet, statsvetenskapliga institutionen, Den moderna antisemitismen: 

Varför har Malmö så många antisemitiska brott?, tillgänglig via https://lup.lub.lu.se/student–

papers/search/publication/5426279, hämtad 2018–04–09. 
25 Förenta Nationernas generalförsamling, 2017, 19 december, A/ES–10/L.22, Illegal Israeli actions in Occupied 

East Jerusalem and the rest of the Occupied Palestinian Territory, ”Status of Jerusalem”. 
26 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2016, 23 december, S/RES/2334, Resolution 2334 (2016). 

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/5426279
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/5426279
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återkommande problem. Intervjun med kommunalrådet avser att kontrasteras mot judarnas 

upplevelser, eftersom kommunen sedan länge har arbetat mot minoritetsförtryck och ledamoten 

tidigare har uttalat sig i ärendet. Det relativt låga antalet respondenter innebär att ingen 

generalisering utförs tillbaka till svenska judars situation – inte ens i Umeå där de är en mycket 

liten minoritet i samhället. Därför kan inga prediktioner eller allmängiltiga uttalanden göras om 

judarnas situation i sin helhet, utan intervjuerna kan enbart indikera upplevelserna av ett 

underliggande samhällsproblem. För denna studies syfte var detta eftersträvansvärt, eftersom 

ansatsen är fenomenologisk och delvis avser förstå enskilda individers process mot 

medvetenhet om antisemitism riktad mot dem som grupp eller som individ. 

1.6. Disposition 

Inledningsvis lyfter denna uppsats problematiken med utsatthet för judiska personer överlag i 

svensk kontext. Därefter konkretiseras forskningsproblemet till att ingen forskning har bedrivits 

på Umeås judiska populations upplevelser samt situation. Efter insparken till studien återges 

rådande forskningsläge med redogörelse för den allra mest relevanta forskningen som bedrivits. 

Sedan formuleras teorin vilken leder tolkningarna för analys; nämnvärt är att uppsatsen är 

empiridriven. Därefter redogörs för metodval och dess relevans för teoriingången samt en 

beskrivning av materialet som utgör resultatsdelen, här presenteras även operationaliseringen i 

mer utförlig detalj. Inledningsvis redogörs historisk, svensk antisemitism i resultatsdelen, för 

att sedan mynna ut i studiens resultat. Bakgrund består till stor del av Henrik Bachners verk 

Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945 från 2004. Bachner presenterar, som titeln 

förtäljer, hur svensk antisemitism har förändrats från efterkrigstiden fram till modern tid. Han 

tillhandahåller läsaren en bred historiskt kontext till svensk antisemitism. I studiens 

resultatavsnitt integreras analysen av de insamlade forskningsintervjuerna, för att sedan 

avslutas med en konklusion av resultaten och svar på frågeställningarna. Slutligen jämförs 

resultaten med tidigare forskning, och en diskussion förs angående vidare forskning. Uppsatsen 

avslutas även med rekommendationer till kommunen om det fortsatta arbetet mot antisemitism. 

2. Teoretisk utgångspunkt 

”The anti-Semite must constantly seek new form and forums for his poison. How he must revel in the new 

masquerade. He does not hate the Jews, he is just ”anti-Zionist.” – Martin Luther King Jr.”27 

                                                 
27 Baum, Steven K. & Samuels, Shimon, 2014, Antisemitism Explained [Elektronisk resurs], University Press of 

America, tillgänglig via ProQuest Ebook Central, s 149. 
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Denna uppsats brukar MacDonald-Dennis teori för att identifiera och redogöra judars 

upplevelser av antisemitism och judefientlighet. Enkelt sammanfattat skall judarnas berättelser 

skildra deras egna process mot medvetenhet och insikter rörande antisemitism i samhället och 

gentemot dem som individer. Empirin består därmed av intervjupersonernas egna berättelser 

och skildringar av verkligheten de lever i, och efterföljande analys av materialet består av 

tolkningar. Antaganden, vilka analysen består av, grundar sig i egna observationer och insikter 

rörande antisemitism och förtryck av minoriteter: är antisemitism en företeelse som enbart 

återfinns bland extrema religiösa och ideologiska samhällsgrupper, eller är den ett symptom av 

ett bredare, och till synes progressivt, liberalt narrativt vilket omedvetet projicerar förtryck? 

Materialet till studien leder således fram till, för forskningsläget, nya resultat för analys; analys 

som utförs genom tolkningar med stöd ur MacDonald-Dennis teori. 

2.1. MacDonald-Dennis fem steg 

För att empiriskt analysera judars upplevelser av antisemitism och uppfattningar av förtryck 

och hot i Umeå, samt kontrastera detta mot historisk svensk antisemitism, brukas det analytiska 

verktyget Christopher MacDonald-Dennis tillhandahåller, utifrån studien Understanding Anti-

Semitism and its Impact: A New Framework for Conceptualizing Jewish Identity. Författaren 

erbjuder ett annorlunda sätt att förstå antisemitism, och hur judar uppfattar den. Teorin, i 

avseende av operationaliseras som analytiskt verktyg för insamlad empiri, utgår från fem steg:  

(1) etnoreligiös medvetenhet; (2) acceptans/minimering; (3) uppvaknande av historisk och 

politisk vetskap om antisemitism; (4) avvisande av kristen hegemoni; och (5) omdefiniering. 

Etnoreligiös medvetenhet uppnås, och förstärks, genom grupptillhörighet som skapar en 

identitet. Det vill säga, är den judiska individen uppvuxen i en kontext där judendom är 

majoritet eller minoritet, och vilka konsekvenser har detta på deras egen självbild och 

uppfattningar om utomstående antisemitism?28 Acceptans-, eller minimeringsfasen består av 

tillfällen när juden inser att hen är marginaliserad och att stereotypa föreställningar kretsar kring 

sitt väsende. När internaliseras narrativen och budskapen som ljuder från grupper utanför den 

egna gemenskapen i individen?29 Det tredje steget uppvaknande av historisk och politisk 

vetskap om antisemitism innefattar medvetenhet kring att antisemitiska budskap inte bär något 

sanningsvärde, och att individen kan identifiera mönster av antisemitism i sin omgivning. 

Stereotypa nidbilder och myter uppfattas här för vad de är (lögner), snarare än anledningar att 

                                                 
28 MacDonald–Dennis, Christopher, 2006, Understanding Anti–Semitism and its Impact: A New Framework for 

Conceptualizing Jewish Identity, Equity & Excellence in Education, 39:3, 267–278, s 271. 
29 MacDonald–Dennis, Christopher, 2006, s 272. 
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dölja sin egen identitet.30 Avvisande av kristen hegemoni sker när individen upplever att den 

(protestantiska) kristna hegemonin, alltså det dominerande religiösa narrativet och traditioner, 

är normgivande och inte värdesätter oliktänkande. Kan individen bryta sig loss från 

kategoriseringar hen ges rörande tillhörighet eller uteslutning?31 Omdefiniering innebär att 

individen förstår sin relation till antisemitismen, och eftersträvar att förändra situationen. Detta 

sker med fördel kollektivt inom den egna gemenskapen, riktat utåt mot samhället.32 Genom 

dessa fem processteg når individen medvetenhet om rådande antisemitiska förhållanden, och 

kan därmed placera antisemitismens betydelse för sig själv i sin verkliga kontext. Betoning 

läggs på att studien inte avser komplettera eller testa MacDonald-Dennis teori, utan analyserar 

det rådande samhällsproblemet med upplevd antisemitism och nedstängningen av föreningen. 

MacDonald-Dennis resultat påvisar att de intervjuade judiska studenterna inte uppfattar 

antisemitism som ett lika angeläget samhällsproblem som rasism i diskussioner om 

multikulturalism och förtryck av minoriteter. Genom att själva inte uppfatta sig som förtryckta, 

eller antisemitism som ett medel för förtryck, förminskar de därmed hotet antisemitism utgör i 

samtida, moderna samhällen. Icke-judar i strömfåran av offentlig debatt och 

utbildningsväsenden fokuserar alltjämt mer på den historiska judefientligheten (Förintelsen 

exempelvis) i diskussioner om förtryck och antisemitism. Den dominerande strömfåran 

erkänner inte, och förstår inte till fullo, komplexiteten bakom judisk etnoreligiositet och hotet 

antisemitism utgör mot den judiska gemenskapen i samhället. Denna uppsats antar, likt 

MacDonald-Dennis m.fl.33, att antisemitism och bristande kunskap om den judiska identiteten, 

samt förtrycket av den, utgör en stor kunskapslucka inom forskning rörande multikulturalism 

och förtryck av minoriteter.34 Detta övergår till ett samhällsproblem när narrativen och retoriken 

som motsätter sig staten Israels ageranden (vilket i sig kan vara legitimt) medvetet eller 

omedvetet bortser och diskrediterar det Wistrich menar är historiens mest orubbliga och längst 

gående hat mot en grupp människor.35  

Därmed kan svensk antisemitism, och i förlängning antisemitismen i Umeå, reproduceras och 

upprätthållas av liberala tankemönster och av ett motstånd mot staten Israels politik och 

                                                 
30 MacDonald–Dennis, Christopher, 2006, Understanding Anti–Semitism and its Impact: A New Framework for 

Conceptualizing Jewish Identity, Equity & Excellence in Education, 39:3, 267–278, s 272. 
31 MacDonald–Dennis, Christopher, 2006, ss 274–275. 
32 MacDonald–Dennis, Christopher, 2006, s 275. 
33 Se exempelvis Langman (1995), s 222 om brister i forskningsläget. 
34 Baum, Steven K. & Samuels, Shimon, 2014, Antisemitism Explained [Elektronisk resurs], University Press of 

America, tillgänglig via ProQuest Ebook Central, ss 276–277. 
35 Wistrich, Robert S., 1994, Antisemitism: the longest hatred, First American publication, Schoken Books, New 

York, ss xv–xxvi. 
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ageranden. Judarnas utsatthet i Umeå, samt nedstängningen av deras förening, kan förstås 

genom orsakssambandet att judarna alltjämt är en utsatt och marginaliserad etnisk och religiös 

samhällsgrupp, med betoning på den implicita, ofta omedvetna, antisemitismen snarare än den 

explicita judefientligheten. Samhällsproblemet är därmed inte enbart att antisemitiska grupper 

lyckades hota föreningen till nedstängning och tystnad. Det är även normaliseringen av förtryck 

som fortsatt utövas i bredare sammanhang, när möjlighet för judarna att åter starta upp sin 

verksamhet ej nödvändigtvis eftersträvas av samhället.  

Därmed tas några grundantaganden i denna uppsats: svenska judar är en etnoreligiös minoritet 

i samhället, och de är utsatta; judar kan ha accepterat sin situation sedan innan, men har insett 

minimeringen av antisemitism i Sverige; det finns ett uppvaknande kring vetskap om svensk 

antisemitism bland svenska judar; den kristna hegemonin existerar i samhället och 

karakteriseras av protestantism och västeuropeisk idéhistoria; samt att svenska judar är redo för 

omdefiniering av karaktären kring, och föreställningar av, den svenska juden och judendom. 

Processen mot medvetenhet avses här redogöras genom respondenternas egna föreställningar 

och upplevelser av svensk antisemitism. Nämnvärt är att denna uppsats, likt MacDonald-Dennis 

studie, är empiridriven36. Resultaten består alltså av iakttagelser av verkligheten, dessa är de 

relevanta källorna för information som skall analyseras. I och med tolkning av materialet antas 

forskningen som genereras av denna uppsats vara induktiv, det vill säga att den genererar en 

bild om varför antisemitismen upplevs på sådant sätt som intervjupersonerna berättar. Därmed 

antas att slutsatserna denna uppsats bidrar med inte utveckla MacDonald-Dennis teori, utan 

med hjälp av teorin nå nya insikter gällande studieobjektens särskilda situation.  

Denna uppsats kan således bidra till både forskningsproblemet svensk antisemitism och 

samhällsproblemet upplevd antisemitism. Genom närmare analys av judarnas situation i Umeå 

tillhandahålls en lokal kontext att jämföra mot. Arbetets teoretiska grund är förankrat i ett 

tvärvetenskapligt samhällsproblem, och därjämte ett tvärvetenskapligt forskningsområde. 

Operationalisering av teorin (se avsnitt 3.2.) sker genom att analysera svaren respondenterna 

tillhandahåller med MacDonald-Dennis femstegsprocess. Uppnås etnoreligiös medvetenhet? 

Accepteras det faktum att antisemitism är verklig? Finns ett historiskt och politiskt 

uppvaknande? Avvisas den kristna hegemonin? Och eftersträvas omdefiniering? Uppsatsen, 

fastän empiridriven, använder sig därmed till viss del av teoritillämpning för att förstå 

respondenternas medvetenhet om antisemitism riktad mot dem som grupp eller individ. 

                                                 
36 Se exempelvis Glaser & Strauss (1967), ss 232-233 om empiridriven forskning. 



12 

 

Nämnvärt är att teorin används för att analysera materialet med avsikt att besvara frågeställning 

ett och två, medan materialet som berör frågeställning 3 inte avses analyseras. Kommunalrådets 

– i förlängningen kommunens – arbete och handlingsplan skall enkom sammanställas för att ge 

kontrastering mot vad respondenterna själva tror behöver göras för att starta en ny förening. 

3. Metod 

Denna uppsats utförs som en kvalitativ fallstudie, där fallet i fråga var Umeås judiska 

population. Resultaten består av djupgående forskningsintervjuer med tre medlemmar ur den 

nedlagda judiska föreningen i Umeå, samt en ledamot i kommunstyrelsen för kontrastering. 

Studiens ansats är fenomenologisk, det vill säga att förhållningsättet till insamling av empiri är 

att förstå ett socialt fenomen utifrån judiska Umeåbors individuella perspektiv, och verkligheten 

skildras som de uppfattar den37. Det sociala fenomenet i denna studie är förekomsten av 

antisemitism och judars upplevelser av den avses analyseras. Genom intervjuerna samlas 

deskriptivt material in som avses analyseras och besvara frågeställningarna. Syftet är att via 

intervjuerna nå exakta beskrivningar av respondenternas upplevelser och känslor kring 

antisemitism, samt hur detta påverkar eller har påverkat deras uppfattning om antisemitism runt 

dem. Fokus ligger på att få komplexa och nyanserade skildringar genom att urskilja kontinuitet 

eller variationer i svaren intervjupersonerna ger, för att sedan analysera dessa svar med det 

teoretiska resonemanget. Tyngdpunkten ligger därmed på att skildra hur en del av Umeås 

judiska population upplever antisemitism, samt låta intervjupersonerna försöka förklara om, 

varför, och hur den manifesteras i Umeå och gentemot dem som individer eller i grupp.38 

Nämnvärt är de etiska aspekterna av forskningsintervjuer med judar angående antisemitism och 

judefientliga inställningar i samhället. Ändamålet med uppsatsen är att bidra med ny kunskap 

till forskningen på antisemitism genom en unik och djupgående fallstudie, som tidigare nämnt. 

Däremot utesluts inte att studiet kan bidra till intervjupersonernas fördel, eftersom ju mer deras 

situation uppmärksammas desto bättre kan antisemitismen i Umeå förstås samt förklaras – och 

därigenom bemötas och motarbetas. Förberedelse inför intervjuerna bestod i hög grad till 

säkerställande av intervjupersonernas integritet och att deras svar behandlades konfidentiellt. 

Ett informerat samtycke, det vill säga att de tillfrågades innan intervjuerna och blev insatta i 

studiens syfte, eftersträvades och alla forskningsintervjuer utfördes med fullständigt samtycke 

                                                 
37 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, 2014, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3:1 [rev.], Studentlitteratur, 

Lund, s 44. 
38 Kvale, Steinar & Brinkmann, 2014, s 47. 
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och möjlighet till uppföljning erbjöds till var och en.39 Intervjusituationerna skulle inte upplevas 

som asymmetriska, det vill säga att jag som intervjuare projicerade kunskap eller vetskap över 

ämnet vilket intervjupersonerna inte hade. Jag ämnade därmed att ej ställa ledande frågor, utan 

förhöll mig till att vissa frågor inte kunde besvaras fullständigt i relevans till studiens syfte. 

Därtill justerades ej utskrift och transkribering av de muntliga intervjuerna innehållsmässigt.40 

Syftet med uppsatsen är inte att bekräfta eller dementera respondenternas berättelser, utan att 

redogöra för deras subjektiva upplevelser. Innan forskningsintervjuerna planerades sju steg, 

utifrån Steinar Kvales intervjustrukturering: (i) tematisering: syftet med intervjuerna formuleras 

och förklaras sedermera för intervjupersonerna. (ii) design: frågorna var formulerade på sådant 

sätt att studiens syfte kan besvaras. (iii) utförande av intervjuerna: här antogs en reflexiv 

inställning till intervjupersonerna som tillät dem tillgodose studien med dess empiri. (iv) 

transkribering av materialet: för överföring av tal till text. (v) analysering: materialet tolkas 

utifrån teori avsedd för studien. (vi) verifiering av empirin: detta steg bortsågs (se avsnitt 3.4). 

Och slutligen (vii) inrapportering av uppsatsen till slutseminarium och bedömning av den.41 

3.1. Material - intervjuerna 

Materialet består av forskningsintervjuer med tre judiska medborgare i Umeå och av en ledamot 

i kommunstyrelsen under datumen 9/5, 11/5, 14/5, och 17/5. Kunskapen som uppsatsen 

producerar är kontextuell: skildringar av situationer och händelser av antisemitism är bundna 

till respondenterna. Den producerade kunskapen efterlämnar motivering för vidare forskning 

och andra fallstudier på antisemitism samt judars situation i lokal kontext.42 Insamlingen av 

material för analys skedde genom halvstrukturerade intervjuer. Detta innebar i huvudsak att 

samma frågor ställdes till alla intervjupersonerna, med undantag för kommunalrådet vars svar 

avsåg besvara frågeställning tre. Intervjutiden eftersträvades vara likställd till varje 

intervjusituation, det visade sig att intervjuerna tog respektive 76, 59, 37, och 33 minuter. 

Frågorna var av öppen karaktär, detta möjliggjorde att inga förenklade ja /nej-svar gavs.43  

Nackdelen med metodvalet är att det omintetgör möjlighet att generalisera tillbaka till en större 

population, resultaten kan inte mätas mot en kontrollgrupp.44 Metodvalet att genomföra 

                                                 
39 Vetenskapsrådet, 2017, God forskningssed, Stockholm, tillgänglig på https://publikationer.vr.se/produkt/god–

forskningssed/, s 12, hämtad 2018–04–10. 
40 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3:1 [rev.], Studentlitteratur, Lund, ss 

99–100. 
41 Kvale, Steinar, 2007, Doing interviews, 1:1, Thousand Oaks, California, ss 35–36. 
42 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, 2014, s 362. 
43 Gillham, Bill [översättning Emily Jamison Gromark], 2008, Forskningsintervjun: tekniker och genomförande, 

1:1, Studentlitteratur, Lund, s 103. 
44 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, 2014, ss 142–143. 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
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halvstrukturerade forskningsintervjuer för att samla in judars upplevelser och erfarenheter av 

antisemitism gav däremot många fördelar: transkribering underlättades för mig emedan avsatt 

tid för varje intervju var densamma för alla intervjuer. Dessutom, eftersom intervjuerna avsåg 

återspegla subjektivitet, tillhandahölls stora mängder detaljer till resultatsdelen. Forskningen 

denna uppsats genererar innebär redogörelse för någonting varken jag eller rådande 

forskningsläge hade kunskap om: judars situation i Umeå. Detta ansågs vara fördelaktigt, och 

fastän en nackdel existerade med metodvalet vägde fördelarna tyngre för studiens syfte.45 En 

ytterligare styrka med intervjumaterial är dess intresseväckande roll för studien: materialet ger 

forskningsfrågan ett sammanhang och en mer fullständig bild av ett ibland svårbegripligt 

samhällsproblem.46 Intervjuerna avser samla in subjektiva upplevelser, men andemeningen av 

en berättelse kan försvinna i och med att tempo, tonläge, och känslor riskerar förloras när 

intervjuerna transkriberas till text.47 Det visade sig efter hand att nyanserande och utmålande 

skildringar av upplevelserna intervjupersonerna genomgått inte gick förlorat. Detta på grund av 

att samtalen förflöt naturligt, och att jag som intervjuare inte avbröt dem mitt i ett resonemang. 

Därmed samlades mycket djupgående berättelser in, vilka kommer fram väl i resultaten. 

Den exklusiva undersökningen som utförs i denna uppsats kan framöver lämna uppmaningar 

om nya frågeställningar rörande andra judiska individer och grupper i Sverige. Denna uppsats 

ämnar därmed knyta an resultatet till det större forsknings- och samhällsproblemet som 

antisemitism och upplevelser av den utgör.48 Fastän ingen generalisering tillbaka till 

totalpopulationen av judiska svenskar utförs är förhoppningarna att denna uppsats kan 

inkrementellt bidra till forskningsläget om minoritetsförtryck, framför allt antisemitisk sådan. 

Större intervjustudier, vilket diskuteras i avslutande avsnitt av uppsatsen, kan med stor 

sannolikhet bidra med ännu mer kunskap och insikter, och komplettera resultaten av studien. 

3.2. Operationalisering 

Insamlad empiri skall analyseras med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkt. 

Operationalisering av teori sker genom att kontinuerligt söka MacDonald-Dennis fem steg mot 

medvetenhet i svaren intervjupersonerna tillhandahåller genom tolkningar av materialet. 

Eftersom intervjuerna är halvstrukturerade antas att formen på svaren är någorlunda 

                                                 
45 Gillham, Bill, [översättning Emily Jamison Gromark], 2008, Forskningsintervjun: tekniker och genomförande, 

1:1, Studentlitteratur, Lund, s 104. 
46 Gillham, Bill, 2008, s 25. 
47 Gillham, Bill, 2008, s 165. 
48 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, 2007, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod, 1:2, Liber, 

Stockholm, s 44. 
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sammanhängande, fastän upplevelserna är högst individuella. Judar som etnoreligiös grupp 

antas utstå för ungefär samma struktur av hot och förtryck, fastän stora avvikelser emellan 

individer existerar. Svaren på frågorna, som tillhandahålls av de judiska respondenterna, 

analyseras genom MacDonald-Dennis teori att insikter om antisemitismen utifrån det judiska 

perspektivet nås genom uppställd femstegsprocess till medvetenhet. Reliabiliteten, alltså 

tillförlitligheten till empirin, antas vara hög eftersom svaren som ges på frågorna speglar an 

subjektivitet. Validiteten antas tillika vara högt i och med att intervjupersonerna kommer vara 

väl insatta i syftet med studien. Intervjueffekten har här spelat roll, eftersom frågorna ledde 

vidare till samtal mellan intervjuaren och respondenten, och gav djupare reflektion över 

upplevd antisemitism och erfarenheter av den. Alltså, ju längre samtalet förflöt, desto mer riklig 

nyansering av den subjektiva upplevelsen gavs. Intervjufrågorna var relevanta för att besvara 

studiens syfte, och utformades efter MacDonald-Dennis teori om processen mot medvetenhet. 

Nämnvärt är att lika mycket som intervjupersonerna konstruerar svaren – och därmed empirin 

– konstruerar jag som intervjuare tolkningar av materialet för att besvara syftet.49 Ett alternativt 

angreppssätt till forskningsproblemet vore att utföra en större enkätundersökning (n>100), eller 

fokusgruppsintervjuer (n>10), med judar för att samla in tillräckligt med information för att 

generalisera tillbaka till Sveriges respektive Umeås judiska populationer. Detta är ej 

genomförbart, men djupa analyser möjliggjordes tack vare intervjuerna. Arten av kunskapen 

som uppstår av intervjuerna är, utöver kontextuell som tidigare nämnt, hermeneutisk. Syftet 

med studie är att redovisa för individers existens under vissa förutsättningar – alltså judarnas 

upplevelser och erfarenheter av antisemitism. Vilka upplevs intentionerna av antisemitiska och 

judefientliga handlingar vara? Och vad är innebörden bakom ett förtryckande påstående om 

judar? Hur mottas dessa och formar individens självbild? Det är de mänskliga utsagorna som 

eftersträvas, därmed kan de tolkas – och jämföras sinsemellan – med det analytiska verktyget.50  

Insamling av empiri skedde därmed inte genom mätningar, utan sammanställdes genom 

transkribering av intervjupersonernas berättelser och upplevelser. Det är således de judiska 

personernas uppfattningar om verkligheten, och förståelse för hur och varför, som eftersträvas 

med denna uppsats. Upplevelserna skall redogöra för fenomenet antisemitism i lokal kontext.51 

Således operationaliseras MacDonald-Dennis teori i denna uppsats, via intervjumetod, genom 

                                                 
49 Gillham, Bill [översättning Emily Jamison Gromark], 2008, Forskningsintervjun: tekniker och genomförande, 

1:1, Studentlitteratur, Lund, ss 22–23. 
50 Starrin, Bengt & Svensson, Per–Gunnar (red.), 1994, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Studentlitteratur, 

Lund, ss 73–74. 
51 Hartman, Jan, 2004, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, 2:1 [utökad och 

kompletterande], Studentlitteratur, Lund, ss 106–107. 
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att försöka identifiera stegen i processen mot medvetenhet om antisemitism: de subjektiva 

upplevelserna från judiska intervjupersoner, och reflektionerna över fenomenet. Stor vikt ligger 

på steg fem för att skildra vad som skall hända med den judiska gemenskapen härnäst.  

3.3. Urval 

Innan studien utfördes förväntades mellan tio och tolv medlemmar ur den nu nedlagda judiska 

föreningen i Umeå att delta i intervjuerna, och förfrågan sändes ut till föreningens samtliga 

medlemmar. Tre individer valde att delta – Carinne, Sylvia, och Daniel – vilket gav möjlighet 

till djupgående samtal men minskade vidden av källor för insamlad empiri. Inom kvalitativ 

forskning rörande minoritetsförtryck och antisemitism återfinns ingen uttalad rekommendation 

på antal intervjupersoner för att materialet skall anses vara tillräckligt, men ett problem uppstår 

med det låga deltagandet: en generalisering till populationen är ej genomförbar, emedan urvalet 

varken är slumpmässigt eller tillräckligt stort. Producerad kunskap antas heller inte kunna 

överföras till andra svenska judars situationer, i och med syftets lokala anknytning.52 Fördelar 

uppstår med intervjuerna, fastän de var få till antalet: tid avsedd till förberedelser och utförande 

av intervjuer kortades avsevärt ned, vilket möjliggör en mer djupgående analys av materialet.  

Sammanfattat är det högst fördelaktigt med kvalitativa forskningsintervjuer för att besvara 

uppsatsens syfte. Undersökningar på ett större urval av svenska judar kan säga mer om hur 

svensk antisemitism upplevs, medan denna studies resultat återspeglar en specifik situation: ett 

urval av Umeås judar och hur de upplever antisemitism. Denna uppsats rättfärdigar det låga 

antalet intervjuer med stöd ur tidigare forskning, vilken konkluderar att intervjuer på djupet 

tillhandahåller kvalitativ forskning med de subjektiva perspektiven, och kan ge rikligare 

nyanser till kunskapen som produceras.53 Avsikten med denna uppsats var aldrig att statistiskt 

säkerställa eller förkasta en hypotes om judars insikter och upplevelser av svensk antisemitism, 

inte heller att generalisera tillbaka till en större population. De tre respondenterna återger sina 

subjektiva upplevelser av antisemitism, vilket i sig självt är unikt för forskningsområdet. 

3.4. Källkritik 

Ingen avsevärd källkritik görs för materialet från intervjuerna, i och med att objektivitet aldrig 

eftersträvades. Men det kan spekuleras i att respondenternas erfarenheter, framför allt de som 

går längre bak i tid, revideras under intervjuerna. Minnen kan därtill gå förlorade med tidens 

gång. Inga sådana spekulationer antas stämma inför sammanställningen av resultaten, medan 

                                                 
52 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, 2014, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3:1 [rev.], Studentlitteratur, 

Lund, s 311. 
53 Se exempelvis Marshall et. al. (2013), ss 20-21, eller Mira Crouch & Heather McKenzie (2006), s 496. 
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samtalen upplevdes vara öppna och genuina och inte konstruerade i efterhand för att passa bättre 

in till studiens syfte. Det är inte min plats att ifrågasätta de tillhandahållna svaren, utan att 

analysera dessa och redogöra för upplevelserna av antisemitism i Umeå. Nämnas bör att denna 

uppsats utgår från Bachners verk för sammanställning av bakgrunden till svensk antisemitism. 

Detta är problematiskt, eftersom en källkritisk genomgång av verket skulle kräva en 

litteraturstudie och jämförelser med annan forskning. Denna uppsats nyttjar Bachners verk som 

en historisk översikt av svensk antisemitism, och godtar att – med stöd ur annan forskning 

nämnd i forskningsläget – objektiva mätningar och framställningar av fenomenet svensk 

antisemitism stämmer väl in med verkligheten. Information hämtad från Umeå kommuns 

hemsida antas vara tillförlitlig, och intervjun med kommunalråd antas återspegla kommunens 

arbete mot antisemitism mycket väl i och med att hon tidigare arbetat mycket med dessa frågor. 

4. Resultat och analys 

Innan intervjuerna presenteras skall svensk antisemitism samt dess historia redogöras för. Detta 

görs för att lyfta antisemitismens kontext och betydelse som samhällsproblem. Nämnvärt är att 

bakgrunden återspeglar antisemitism i abstrakta termer, medan kommande resultat urskiljer 

upplevd antisemitism genom att identifiera judarnas process mot insikt och uppfattning om 

antisemitism omkring dem. Tolkningarna av materialet föregås av förståelse för skillnaderna 

mellan fenomenen antisemitism och antisionism (se avsnitt 1.1.). Analysen är genomgående 

integrerad i resultaten, med kortare sammanfattningar innan slutsatser härleds i avslutningen. 

Tilläggas skall att intervjun med Margareta Rönngren, och sammanställning av det materialet, 

inte är avsett att analyseras, utan att enbart lyftas fram för att kontrastera respondenternas 

upplevelser av antisemitism och hur de anser kommunen har arbetat med dem och situationen. 

4.1. Bakgrund 

Sverige är inte ett uttryckligen judefientligt land, utan problemet är snarare hur den allmänne 

svensken stödjer normgivande anomalier som (re)producerar antisemitiska föreställningar, ofta 

omedvetet. Sverige anses av många experter vara ett land där ’antisemitism råder utan 

antisemiter’. Efterkrigstidens Europa präglades av en generell och vidsvepande motståndskraft 

mot antisemitiska idéer och normer, men motståndet verkar ha alltjämt minskat i antal och kraft. 

Diskrediteringen av antisemitism, och den efterföljande tabubeläggnigen av antisemitiska 

föreställningar och argumentation, medförde att judefientliga attityder och idéer uttrycktes mer 

subtilt och indirekt än tydligt och explicit. ’Sionister’ eller ’israeliter’ är idag allmänt erkända 

ersättningsord för den laddade benämningen ’jude’, och objekten av ett budskap i offentlig 
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debatt kan indirekt tolkas vara judarna: den inflytelserika gruppen; den globala eliten.54 Den 

svenska antisemitismen bör förstås i sin fulla historiska och framför allt västeuropeiska kontext. 

Antisemitismen försvagades över hela världen vid tidpunkten efter andra världskriget, men 

växte långsamt tillbaka allt eftersom åren passerade och det närliggande minnet av Förintelsen 

försvagades. Vid slutet av 1960-talet återkommer judefientliga och framförallt antisionistiska 

föreställningar i den offentliga debatten i Sverige, detta härledes till den Israelkritiska debatt 

som uppstod i och med sexdagarskriget.55 Fastän antisionismen inte nödvändigtvis skall anses 

vara en täckmantel för antisemitism förklarar uppkomsten av antisionism, och legitim kritik 

mot staten Israel, det rejäla uppsvinget av uttalade antisemitiska föreställningar och idéer som 

förekommer i samtida offentlig och politisk debatt.56 År 1948 bildades staten Israel, efter det 

araber kallar al-Nakba (katastrofen), och efterföljande konflikter mellan framför allt araber och 

israeliter har sedan dess präglats av en internationell debatt. Sverige har allt sedan dess uttryckt 

ett generellt och kontinuerligt politiskt samt ekonomiskt stöd för det palestinska folket.57 

Den samtida antisemitismen kan även knytas an till gamla traditioner och idéer i Sverige, och 

är med stor sannolikhet en produkt av kristendomen och Martin Luther. Antisemitiska 

föreställningar producerades, och fortsatte reproduceras, genom den svenska kyrkan. I bibelns 

nya testamente, dåtidens enda massproducerade text i landet, propageras en negativ bild av 

judarna som ’Kristi fiender’ och våldsverkare. Svensk antisemitism kan även identifieras 

genom det tidiga starka motståndet mot judiska invandrare till Sverige, då juden porträtterades 

genom kyrkan som en brottsling och mördare; girig och svekfull.58 Årtalet 1967 är därjämte 

högst relevant för vår förståelse av antisemitism och dess delvisa normalisering i offentlig 

debatt. Efter andra världskrigets slut var antisemitiska nidbilder och (re)produktionen av myter 

om judarna starkt motarbetat på bred front i Europa och i Sverige, men detta motstånd kom att 

vända efter junikriget 1967. Israel vann kriget storartat efter sex dagar och åtnjöt stort stöd från 

väst, fast en reaktion fanns att finna ur de avgörande händelserna det året. Nu återintroducerades 

antisemitiska perspektiv och idéer i den öppna offentliga debatten, om än i den politiska 

periferin. Detta utgjorde dock en plattform för antisemitismens återkomst i europeisk kontext 

emedan Israel var en ockupationsmakt av det svagare Palestina, och ansågs påvisa stark 

expansionism.59 Tillika utlöste Libanonkriget 1982 kraftfull svensk kritik mot staten Israel, och 

                                                 
54 Bachner, Henrik, 2004, Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945, Natur och kultur, Stockholm, s 30. 
55 Bachner, Henrik, 2004, ss 456–457. 
56 Bachner, Henrik, 2004, s 463. 
57 Se exempelvis Ulf Bjereld (1985), s 357 om svensk solidaritet med Palestina. 
58 Bachner, Henrik, 2004, s 32. 
59 Bachner, Henrik, 2004, s 153. 
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fördömandena av kriget löpte i linje med flera internationella utlåtanden. Trots den omfattande 

och högljudda kritiken som ljöd från massmedia på 1980-talet var majoriteten av den fri från 

uttalat judefientliga inslag och motiv. Dock kan Libanonkriget betraktas som en vattendelare i 

svensk antisemitism: det offentliga rummet präglas efter detta i allt högre utsträckning av 

antisemitisk karaktär; en liberal och demokratisk mittfåra vilken kom att omfamna 

antisemitiska tendenser och föreställningar allt mer. Idéer och argumentet formulerade av 

politiker i debattartiklar och ledarspalter påminde efter 1982 alltmer om narrativen från uttalade 

judefientliga politiska och radikala grupper. Plötsligt kunde svensk fri press, och representanter 

för demokratiska värderingar, (re)producera antisemitisk propaganda utan att riskera förlora 

stöd bland sina väljare. Efter 1980-talet manifesterades svensk antisemitism inte längre som 

explicit judefientlig, utan maskerades som Israelkritisk efter de många krigen i regionen.60 

All denna bakgrund är av relevans att komma ihåg inför kommande analys, då eventuella 

anomalier i svaren intervjupersonerna ger på frågan om uppfattad antisemitism riktad mot dem 

kan stödja antagandet att antisemitism inte uteslutande är nationalsocialistiskt motiverad61. 

Nedstängningen av judiska föreningen i Umeå föregicks av hot och trakasserier från 

nationalsocialister, detta har rapporterats vitt och brett om. Däremot berättar inte hotbilden från 

explicit judefientliga grupper någonting om den subjektivt upplevda antisemitismen i Umeå, 

eller varför nya lokaler ej har tillgodosetts judiska föreningen – trots till synes stort stöd från 

kommunen och politikerna. Resultaten av studien avser beskriva föreställningar, attityder, och 

bemötanden Umeås judar själva stött på, utan att några antaganden görs om att antisemitismen 

de möter skall nödvändigtvis vara nazistiskt, vänsterorienterat, eller islamistisk motiverat. 

4.2. Forskningsintervjuer med judiska respondenter 

Djupgående intervjuer tog plats med tre judiska personer: Carinne, Sylvia, och Daniel. De har 

väldigt olika bakgrunder, gemensamt är att de är av judisk börd; är öppna med sin judendom; 

samt att alla bor och verkar i Umeå. Carinne är född i Israel, flyttade till Umeå 1984, och var 

med och startade den judiska föreningen. Hon satte som ordförande fram till nedstängningen 

den 20 maj. Sylvia är född och uppvuxen i Umeå, även hon var med och startade upp judiska 

föreningen 2010, och var kassör i föreningen. Daniel är född i Stockholm, flyttade till Umeå 

2015, och var medlem i föreningen. Utifrån dessa tre muntliga intervjuer har materialet samlats 

                                                 
60 Bachner, Henrik, 2004, Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945, Natur och kultur, Stockholm, ss 371–

372. 
61 Se exempelvis Moishe Postone (1980), ss 97-98 om nationalsocialismen som syndabock för antisemitism.   
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in för att besvara uppsatsen frågeställningar. Intervjufrågorna62 ställdes i varierande ordning till 

var och en av respondenterna, och alla gav svar på samtliga frågor. 

4.2.1. Upplevd antisemitism 

Alla tre har vitt skilda upplevelser av antisemitism: Carinne, som sedan länge varit politiskt 

verksam och är en prominent röst rörande den judiska gemenskapen i Umeå, ger en målande 

bild över sina upplevelser i egenskap som judinna – men även som invandrare: 

”Antisemitism kan uttrycka sig på olika sätt. Det kan vara den dolda antisemitismen, det kan vara den 

öppna antisemitismen, och det kan bara vara så att man inte tycker om någon för att man har hört någonting 

– men man vet inte varför. Men det är litet svårt för mig [att säga] eftersom att jag också är invandrare. Så 

jag visste aldrig om det var för att jag var invandrare och kvinna, eller om det var för att jag var judinna.”63 

Hon berättar vidare att det inte var förrän hon blev ordförande för judiska föreningen hon 

förmådde urskilja hatet: om det var rasism, misogyni, eller antisemitism. Hon lyfter även fram 

självklara fall där fientlighet mot henne har riktats på grund av hennes judiska tillhörighet: ”Jag 

har mött folk som sade rakt ut mot mig ’du skall åka hem för judar som jag behöver inte finnas 

här’ och ’synd att Hitler inte gjorde slut på alla’.”64 Detta är företeelser som, enligt henne, inte 

var lika vanligt förekommande för bara 10–12 år sedan. Hon menar att den öppna svenska 

gemenskapen, vilken var den hon mötte initialt efter hon flyttade hit, ser annorlunda ut idag: 

”[I] Sverige växer det här hatet, faktiskt, mer och mer. Och jag har bott här sedan 1984, jag upplevde inte 

ett sådant här hat när jag först kom hit – inte de första femton, tjugo åren. […] Jag har mött folk i Umeå 

som säger ’hysch, du behöver inte säga att du är judinna eller jude’. Det gjorde mig väldigt bekymrad, för 

jag hade aldrig tänkt på det. […] Vad blev det för fel? Vad har vi missat, hur blev det som det blev? Jag 

tycker att idag – det har inte varit så – men jag tycker att det blir värre och värre om jag skall vara ärlig.”65 

Carinnes upplevelser går i skarp kontrast mot de andra två judiska respondenternas upplevelser, 

då de två anser att de själva inte personligen upplever antisemitism (med några undantag) i 

Umeå. Både Sylvia och Daniel lyfter snarare fram hur Carinne varit den person som fått ta emot 

flest hot och utstå mest förföljelse. Sylvia, som har levt hela sitt liv i Umeå, berättar om en 

händelse med en man som arbetade på en annan arbetsplats med gemensamma lokaler: 

”[J]ag har blivit utsatt en gång: jag jobbade på Lantbrukets avbytartjänst, kontoret. […] Alla satt i 

[fikarummet] och pratade och skojade, och då sa han ’Hörrudu Sylvia, vad gör ni egentligen med de där 

                                                 
62 Se bilaga 1. 
63 Carinne, ordförande judiska föreningen. Intervju 9 maj. 
64 Carinne. 
65 Carinne. 
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palestinska barnen i Palestina?’ […] Det där glömmer jag aldrig, men det är som enda gången jag har stött 

på det där på riktigt, riktat mot mig.”66 

Daniel berättar att den antisemitism han upplevt inträffade innan han flyttade till Umeå: 

”Jag stötte på det som läkare nere i Linköping: då var det en arabisk-muslimsk familj som undrade vart jag 

kom ifrån, de tyckte att jag var väldigt trevlig och väldigt öppen, och inte så svensk. Då sade jag Polen. ’Men 

du ser inte så polsk ut’, då sade jag att jag var jude… då tystnade samtalet tvärt och de skulle ut snabbt från 

läkarexpeditionen. […] Jag har stött på litet antisemitism i form av klass 7–8 när jag gick över till skolan i 

Täby, då var det några nynazister som stod utanför och heil:ade åt mig när jag kom ut. Litet sådan här gliringar 

’där har du dina släktingar’ och så visade de på koncentrationslägerfoton. Det är ingenting som har riktigt 

bekommit mig, men jag har samtidigt den här grundläggande rädslan som ligger kvar från mina föräldrar.”67 

Alla tre framhäver betydelsen av den bakomliggande rädslan; den konstanta medvetenheten om 

sin prekära situation som judar. Daniel berättar hur plötsligt och oväntat det kan ske: 

”Mina föräldrar hade ett väldigt bra liv i Polen, men det vände väldigt snabbt. Det är det som ligger och pyr 

hos mig också, att det kan vända skitsnabbt. Jag kan förstå att mina föräldrar har flyttat dit, och berett en 

lägenhet åt hela familjen om det skiter sig här. Det känner vi av, hela tiden. Historien har hela tiden visat att 

hur bra vi än har det i ett land, så kan det vända hur snabbt som helst. […] Vi behöver ha vakter utanför 

synagogan i Stockholm, vi har behövt… nu i Göteborg visade det sig att man behöver vakter: de slängde in 

Molotovcocktails på området för den göteborgska synagogan. Rabbinen har fått flytta, i Malmö, närmare 

synagogan där det finns säkerhet – jag tror att det finns säkerhetsvakter i Malmö. Han vågar inte gå någon 

längre sträcka i Malmö.”68 

Sylvia berättar om sin mors erfarenheter, och hur rädslan fortfarande är verklig: 

”Det är en ny rädsla som jag inte har känt förr, och nu förstår jag att mamma har levt med den rädslan hela 

tiden. När hon sade saker till oss så tänkte man ’ja men gud, inte blir det ju någonting’. [Hon sa] ’jag har 

gett er ett svårt arv’. Hon har ju haft den här rädslan, som man har nu. Det är ju inte [rädslan] att någon skall 

komma och slå mig över huvudet, utan det är ju över hela världen. […] Med tanke på vad mamma har gått 

igenom och vad hon hade med sig för minnen. Det är ju fyra år i ghettot i Łódź, och sedan två år i olika läger. 

Hon hamnade i Ravensbrück, så klart, på slutet och där kom ju Bernadotte. Men jag menar, på tanke vad hon 

har gått igenom och vara en sådan glad skit. Hur får man ihop livet efter en sådan grej?”69 

Och Carinne berättar i ljuset av beslutet att stänga ned föreningsverksamheten, och vad hon 

menar var det definitiva problemet för att i slutändan inte fortsätta med den judiska föreningen: 

                                                 
66 Sylvia, kassör judiska föreningen. Intervju 11 maj. 
67 Daniel, medlem judiska föreningen. Intervju 14 maj. 
68 Daniel. 
69 Sylvia. 
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”Jag tog mest hänsyn till föräldrar med barn, jag brydde mig inte så mycket om dem som inte hade barn. Men 

när föräldrar med barn säger till mig att de inte törs ta med barnen till [föreningen], då tänkte jag att det inte 

längre var lönt.”70 

Hittills har respondenterna visat på att de besitter en etnoreligiös medvetenhet: de förstår att de 

alltjämt ingår i en minoritet i samhället, framför allt i Umeå. Carinne berättar att tanken bakom 

föreningen bland annat ”var att få samman ett community, och känna igen varandra – att du 

aldrig var ensam. […] Att ge varandra styrka genom att vara flera.”71 Carinne kommer 

ursprungligen från en judisk majoritet i samhället. Hon betonar dock multikulturalismen som 

Israel kännetecknas av, och om hennes ambition att föra vidare detta till Umeå:  

”Jag tror att mitt syfte var att istället för att prata politik så varför kan inte folk lära känna judarna från deras 

kultur och traditioner istället? Men det har varit en tuff resa, jag är mycket äldre idag så jag kan le – men när 

jag var ung var jag så naiv. Vad tänkte jag på? Detta skulle aldrig gå, det kommer aldrig att fungera om jag 

inte får stöd från själva samhället som vi är beroende av. […] Jag ville helst ha ett judiskt kulturcentrum, som 

skulle vara en kunskapskälla för skolor och universitetet. Vi skulle ordna föreläsningar, vi skulle ha 

utställningar, vi skulle berätta om judendomen, vi skulle ha judisk musik – vi skulle återspegla att den judiska 

kulturen även fanns i staden. Jag kommer från ett land som är väldigt kulturellt, [kulturer] från hela världen. 

[…] Jag hade drömmar, men jag drömde för högt och för stort, tyvärr.”72 

Sylvia berättar att hennes mor och far var noga med att aldrig dölja hennes judiska ursprung, 

och att hennes mors upplevelser har satt prägel på självbilden: 

”Jag kör bara på, det jag kan göra… jag får ju tänka på att Carinne har ju flyttat till Umeå, jag är ju född här. 

Jag har ju en längre historia [här]. Så skall jag då bara fortsätta vara rädd? Mamma blev räddad av Sverige, 

med de vita bussarna, och levt ett helt liv i Sverige – och älskar Sverige. Skall jag liksom bara simma ut i 

mängden och inte bevara det som hon tog med sig hit? Det blir fel, jag kan inte göra det. På något sätt så 

fortsätter jag med att fira högtider etc. och håller kontakt med judarna i staden, litet grand.”73 

Det mesta pekar på att tillfällena när den etnoreligiösa medvetenheten uppstod hos 

intervjupersonerna ligger längre bak i tiden, snarare än närmare de händelser som föranledde 

avvecklingen av judiska föreningen. Daniel lyfter upp detta genom hans föräldrars historia:  

”Mina föräldrar kom från Polen 1969 – det finns med mig väldigt mycket: de fick fly från Polen… eller de 

blev utkastade ur Polen för att de var judar. De förlorade sin utbildningsplats och sina jobb, i princip fick de 

ett ultimatum: ’flytta härifrån eller stanna kvar och gör så gott ni kan med situationen.’”74 

                                                 
70 Carinne, ordförande judiska föreningen. Intervju 9 maj. 
71 Carinne. 
72 Carinne. 
73 Sylvia, kassör judiska föreningen. Intervju 11 maj. 
74 Daniel, medlem judiska föreningen. Intervju 14 maj. 



23 

 

Därmed uppnådde respondenterna etnoreligiös medvetenhet, genom den egna gruppen, i ett 

tidigt stadie. Det judiska folket har ett långt arv av förföljelse och förtryck, oavsett vilket avsnitt 

man väljer att plocka ut från världshistorien. Den kollektiva medvetenheten är tydligt märkbar 

hos respondenterna, och speglar väl an hur den egna identiteten – till olika grader – formges av 

omgivningen. Daniel lyfter fram en intressant observation: ”[D]u träffar nog en väldigt 

selekterad judenhet här i Umeå. De flesta har flyttat från det judiska, från judiska gemenskaper 

för kärlekens skull, för jobbets skull. […] Som sagt, hade det judiska varit väldigt viktigt så 

hade jag inte kommit till Umeå.”75 De tre intervjupersonernas livshistorier pekar även på 

medvetenhet att de kan behandlas eller bemöttas annorlunda på grund av sin judenhet. Sylvia 

berättar om konfrontationen med antisemitism under ett signifikant tillfälle; bland barn i 

Nasaret. Det var en mycket talande berättelse om reproduktionen av judefientlighet hon återgav:  

”Sions vises protokoll och allt det, det går ju bara i repris. Jag minns att 1968 var jag för första gången i 

Israel, och jobbade på Kibbutz76 ett år som volontär. Vi var på ett studiebesök utanför Nasaret, någon skola 

tror jag, och det hängde bilder i klassrummet på hakkors och Hitler för barnen i skolan. […] De visade det här 

i skolan, att det är detta de läser. Om man då räknar in 1930- och 1940-talen i Europa, och sedan verkar den 

islamska världen tagit till sig hela det här med Mein Kampf och så vidare, och vidareutvecklat det – sett till 

att det funnits kvar. Titta då på barngeneration efter barngeneration som nu växer upp i vad de kallar Palestina, 

alltså… Hur skall de komma undan? Det är ju en sak, men så finns ju alltid dessa vänstermänniskor, de är 

inne på samma bana. Vi har ju hållit på med Världsbanken och Rothschild är miljonärer, och gud vet vad.”77 

Sylvia berättar vidare varför hon tror att antisemitismen är på framfart igen, samt om betydelsen 

staten Israel har för judiska människor världen över: 

”Det finns en röd tråd genom all antisemitism: den har aldrig försvunnit från ytan. När Sovjetunionen fanns, 

till exempel, var människorna så [pass] förtryckta att de vågade inte ens vara antisemititer. När järnridån föll 

började det blomstra… vet du hur många ryska judar som kommer till Israel, varenda dag? De kan ju inte 

leva där längre. De är från Ukraina och alla [randstaterna] där det har funnits jättemycket judar. De kommer 

till Israel, de flyttar dit och bor där. […] Jag kan ju ha fel, men varför fanns det inte innan? Det fanns ju innan 

men då gömde de sig, nu gör det inte ens det.”78 

Acceptans av att antisemitism existerar återfinns också i Carinnes och Daniels berättelser. De 

har sedan långt tillbaka insett att judar kan marginaliseras och utsättas nästan systematiskt för 

stereotypa antaganden och fördomar. Daniel spekulerar om varför, genom att lyfta strukturell 

åtskiljning som en möjlig bakomliggande orsak:  

                                                 
75 Daniel, medlem judiska föreningen. Intervju 14 maj. 
76 [egen anm.] En Kibbutz är ett israelitiskt kollektivt samhälle – en form av kommunal organisation. 
77 Sylvia, kassör judiska föreningen. Intervju 11 maj. 
78 Sylvia. 
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”Min personliga uppfattning är att vi är en minoritet, vi syns inte så mycket. Judendomen är en väldigt… vad 

skall man säga… introvert religion. Vi får inte missionera, vi vill inte samla anhängare. Vi håller oss liksom 

till vårt. Litet samma som romer blir förföljda: romer håller sig till sitt, judar håller sig till sitt, samer håller 

sig till sitt. Det är ingenting som är lätt att bli en del av, och då blir det en ”vi-och-dem”-stämning. Det är min 

syn på saken, att vi håller oss avsides: vi känner oss som svenskar, men vi vill hålla på vår säregenhet. Det 

finns vissa saker som vi tror på, traditioner som vi har och inte vill mata ut till andra. Vi vill heller inte ta till 

oss vilka traditioner som helst som stör vår syn på tillvaron. […] Det blir en liten barriär, även om jag är 

svensk och även om jag bor här, har jag mina egna traditioner och de traditionerna tror jag sticker i ögonen 

hos andra – speciellt om de inte känner mig väl. Speciellt hos någon som inte har träffat judar tidigare.”79 

Carinne skildrar att anledningarna till nidbildning och stereotypa föreställningar om judarna 

kommer från många olika håll och bakgrunder, men att de alla har en gemensam nämnare: hatet 

av judar och judendomen. Hon lyfter även fram att hon till viss del lärt sig leva med hatet: 

”Jag har ofta våtservetter och näsdukar i väskan. Det kan vara vad som helst, jag satt en gång på MVG, fiket 

på nedervåningen. Jag satte med några tjejer och det går ett gäng, som jag ser i ögonvrån och tänker att nu 

kommer någonting att hända, som är i tjugoårsåldern. Jag ser dessa grabbar komma, och jag vet att någonting 

kommer att hända. Då får jag så här (spottljud) och så ropar de på arabiska – och jag förstår arabiska – så 

hela gänget klev upp och sprang, de sprang så att kaffekopparna flög. De visste inte vad som hände när 

[grabbarna] kom, det var så hotfullt. Men jag var inte rädd, för jag visste att de skulle fly. De gör det och 

springer iväg. Men alla andra som satt med mig, de bara klev upp och kaffekopparna (gestikulerar). […] Men 

jag står för mina åsikter, jag står för friheten! Jag står för den här liberala demokratin, jag står för att varje 

individ har [sina] rättigheter – that’s it! Det där är okej, visst, det är mitt fel. Men är det fel? Är det fel, förstår 

du vad jag menar? Alla säger ’ja men du kanske inte borde Carinne’, vad är det jag inte borde göra? Vad är 

det du säger? Borde jag inte hjälpa? Säg det, säg det andra! Jag förstår inte det, jag blir så här ’oh my god 

vart har jag hamnat?’ Därav, som jag sa i början till dig,  får jag hela tiden tillbaka balansen tack vare mina 

vänner, som är födda svenskar – som har gett mig den andra bilden, den andra sidan [av Sverige] – som ger 

mig balansen att hålla mig förnuftig och inte hamna i hysteri eller sammanbrott.”80 

De exakta tillfällena i acceptans- eller minimeringsfasen som intervjupersonerna skall ha 

genomgått är svåra att fånga upp, eftersom det – likt när etnoreligiös medvetenhet uppstod – är 

nära bundet med ett slags arv som följt med sedan tidig ålder. Det enda tillfället där direkt insikt 

om antisemitismens existens skedde – och som kan identifieras ur berättelserna – är för Sylvia 

1968. Men även hon visar på en långt gången vetskap om antisemitism och judarnas situation:  

”Vi är ju den mest utsatta minoritetsgruppen, överhuvudtaget. […] Då kan man fundera varför är det hela 

tiden judar? Det kan ju inte vara meningen. […] [V]i skrattade om detta jag och min dotter: ’om det blir något 

nu när Iran är där och skjuter på Israel då kommer ni hem!’ Vi har ju en stuga på gården. Då sade jag till 

henne att nu kanske det blir så att vi får fara till er istället, att vi flyttar till Israel, för att känna sig trygg. Du 

                                                 
79 Daniel, medlem judiska föreningen. Intervju 14 maj. 
80 Carinne, ordförande judiska föreningen. Intervju 9 maj. 
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ser, tankarna ändrar sig, de flyttar sig hit och dit. Det finns ju inte en dag då man inte funderar på de här 

sakerna, för det ligger väldigt nära hela tiden. Det är ju den jag är, jag har ju blivit den jag är utav alla de här 

sakerna.”81 

Noterbart är att alla tre är mycket väl medvetna om att antisemitism inte uteslutande utövas av 

en enstaka grupp religiösa, politiskt aktiva, eller radikala. ”Det har ökat i och med, kanske, den 

muslimska invandringen. Och så har ju då Nordfront, som skall motarbeta [oss], också ökat. 

SÄPO har ju berättat allt det här för oss”82 berättar Sylvia. Daniel menar att antisemitismen 

uttrycks på flera olika håll: 

”Den antisemitism som jag upplever kommer från olika håll: vänstern – ultravänstern, men de är inte så 

våldsamma i sitt sätt, de är inte så flagranta. De säger inte rakt ut, men det är mycket att koppla judendomen 

till Israel och det Israel gör skall alla judar ställas till svar för, litet den känslan. Sedan har vi den mer öppna 

nynazistiska som hyllar Hitler och det han gjorde. De tycker att judar är roten till allt det onda, och säger det 

öppet. Sedan har vi muslimer, de är väldigt öppna med sin antipati för judar.”83 

Ingen av respondenterna tror att det ligger något sanningsvärde bakom antisemitiska budskap. 

Uppfattningen under intervjuerna, särskilt från ordförande som ursprungligen är från Israel, är 

att de kan identifiera mönster av antisemitism väl. Carinne berättar att hon, särskilt i egenskap 

som invandrare, bemötts av motstånd och misstänksamhet. Hon har ansträngt sig för att 

motarbeta dessa föreställningar, både före och innan judiska föreningen var verksam: 

”Det har jag. Både som judinna och som invandrare. Jag har fått känna av det från bägge håll. Till att börja 

med visste inte folk att jag var judinna, och då var jag bara invandrare. Då kunde jag få höra ibland, på jobbet, 

’varför har du fast tjänst? Jag är ju svensk, du är inte svensk.’ […] Sedan kommer det här med judendomen, 

då kunde det vara ’Carinne, du får inte bli ledsen, men jag skall berätta att en kompis till mig, han sa judarna, 

akta dig för dem’. Eller att ’ja, du är som vi’. Jag vet inte, det är så inte okej! […] Vi lämnade grejer från 

judiska föreningen, och någon som kom och tog grejer berättade att en person i [sin] släkt hade sagt: ’tvätta 

kuddarna, man vet aldrig. Judarna har suttit på de här’. Du vet, vuxna människor som inte har någon aning. 

Det har inte och göra med hat, det har att göra med okunskap som jag pratade tidigare om.”84 

Sylvia lyfter ”Att vara jude är lika med att ha starka band till Israel, även om jag inte bor där.”85. 

Hon tror att antisemitiska föreställningar, fastän dessa inte har något sanningsvärde, godtas som 

sanning bland grupper eftersom judarna historiskt blivit förtryckta på många olika sätt: 

”[D]e ser ju inte baksidan: varför har de hållit på med pengar? Det är ju för att de har varit förbjudna att idka 

olika typer av yrken; länder där de hela tiden har blivit utkastade ifrån. Då har de liksom fått komma på nåder 

                                                 
81 Sylvia, kassör judiska föreningen. Intervju 11 maj. 
82 Sylvia. 
83 Daniel, medlem judiska föreningen. Intervju 14 maj. 
84 Carinne, ordförande judiska föreningen. Intervju 9 maj. 
85 Sylvia. 
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hit, och nåder dit. De måste ju leva och ha mat på bordet. Man tar ju inte i det: varför de har gjorts så – utan 

bara att de har gjort så. Lånat ut pengar till räntor, inte vet jag. Det är ju som jag säger, det beror på att de har 

blivit förbjudna att [ex. arbeta]. […] De som är antisemititer skall åka till Israel och se hur det ser ut där.”86 

De alla tre anser att staten Israel är väldigt viktigt att integrera i samtalet för att förstå 

antisemitismen. Sylvia lyfter behovet av bland annat diaspora och solidaritet med staten, medan 

Carinne menar att Israel innebär säkerhet och överlevnad: ”Men det går inte en dag att jag inte 

sitter och tänker ’för helsike jag kan kliva upp och åka tillbaka till Israel’. För jag känner mig 

tryggare där än här som judinna – inte som svensk utan som judinna.”87 Daniel framhåller vikten 

av Israels fortlevnad, eftersom det när som helst kan vända för judarna. Däremot anser han att 

han själv inte behöver flytta till Israel idag, men ändock att Israel är en betydelsefull garant: 

”Det är ju också en fördom, som många har: är man jude ställer man sig automatiskt bakom allt som Israel 

gör och att man är en Trumpanhängare, eftersom Trump har [flyttat ambassaden]. Med det sagt vill jag säga 

att Israel är en nödvändighet, därför – litet som judiska föreningen – om saker och ting skiter sig då har vi 

alltid sett om och om igen att det är vi och oss. Det går an på vi och oss själva, judar, att ta hand om varandra. 

Det är sällan någon annan rycker in. Israel är en garant att någonting som Förintelsen inte händer igen. Judiska 

föreningen är, om något skiter sig här i Umeå, en första tillflyktsort innan vi sticker vidare någonstans. Det 

är så jag tänker. För mig är Israel en ’last resort’, men för mina föräldrar var det en ’first resort’.”88 

Därmed kan uppvaknade av historisk och politisk vetskap om antisemitism identifieras i alla 

tre respondenternas svar. Ingenting ur intervjuerna tyder på att de uppfattar antisemitiska 

budskap och föreställningar som någonting annat än lögner och myter, och att de alla 

konsekvent varit öppna med sin identitet. Upplevelser av kristendomen och den kristna 

hegemonin är överlag i positiv bemärkelse, men under intervjuerna påvisar alla tre att den 

överhängande historiska medvetenheten finns. En misstänksamhet mot den kristna hegemonin 

kunde inte identifieras, men ställningstaganden gjordes. Daniel reflekterar över kristendomen, 

dess historiska motsättningar mot judar, samt kristnas emellanåt judefientliga inställning:  

”Jag känner ingen samhörighet med kristna, vi har en väldigt konfliktfylld historia med kristna – både 

protestanter och katoliker. Katoliker, en gång i tiden, i både Portugal och Spanien… inkvisitionen, 

protestanter med kalvinismen, och Luther var inte särskilt judevänlig. Hitler fick rätt så mycket stöd i det han 

gjorde från tyska kristna…”89 

Jag påpekar att jag efterfrågade tankar om den samtida kristendomen, varpå Daniel fortsätter: 

                                                 
86 Sylvia, kassör judiska föreningen. Intervju 11 maj. 
87 Carinne, ordförande judiska föreningen. Intervju 9 maj. 
88 Daniel, medlem judiska föreningen. Intervju 14 maj. 
89 Daniel. 
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”Men det är just det, att det sitter i. Mina föräldrar… jag har ju en morbror kvar i Polen och han utsätts för 

mycket fördomar och ibland undertäckta hot från katoliker, det sätter sina spår. Jag går inte så jättegärna in i 

en svensk kyrka. […] Jag kan inte direkt uppleva någon antisemitism från svenska kyrkan, om det är det som 

är frågan. Det är de tidigare erfarenheterna: att man kan aldrig riktigt lita på andra än den egna befolkningen, 

eller det egna folket. Händer det något så har man bara det judiska som stöd. I Umeå skulle det då kanske 

vara judiska föreningen.”90 

Carinne lyfter fram en överhängande positiv bild av kristendomen och svenska kristna, fastän 

hon tidigare mött en politiserad falang av kristna värderingar och föreningar – med 

vänsterorienterade ideologer och Palestinalojala. Noterbart är att Carinne inte motsätter sig 

Palestina till fördel för Israel, utan hon pekar snarare på avsaknaden av fakta i debatten:  

”Vi pratade om det förut, och jag sade det att även i föreningen kan det finnas olika ’left-wings’ eller dylikt, 

som det finns i politiken. Även om du är liberal kan du vara mer åt höger eller åt vänster. Samma sak i 

föreningslivet och i kyrkorna. Vissa kyrkor är väldigt lojala mot judarna, de följer det judiska och tycker att 

judarna har rättigheter – och de hjälper och [ställer upp]. Och jag har fått jättemycket av den kristna sidan, 

det måste jag säga. […] Men jag har också mött kristna som är följeslagare – de som åker till Palestina – och 

kommer med fel fakta. Jag har inga problem om fakta är korrekt, men när jag sitter och ser framför mina 

ögon att bilderna är tillgjorda.”91 

Hon berättar vidare när hon har mött kristna svenskar i Israel, på gränsen mot Palestina, som 

tar bilder och rapporterar i realtid om ’judarnas förtryck av palestinier’ när palestinier passerar 

checkpoints92 för att bland annat vattna sina olivträd: 

”Det där kan jag inte glömma. Det där har gått ut i Sverige, till alla i en chatt där de sitter och [skriver] med 

varandra ’jävla israeler, judarna’ och så vidare. […] Varför måste du ljuga? Självklart säger jag inte att Israel 

är heligt, men det finns så mycket annat du kan lyfta upp – varför stå och ljuga? Stå och sippra hat istället för 

att söka fred. […] Så ja, kristna i stort av de jag har mött: det har alltid varit positivt. Men jag har även mött 

vissa kristna som inte varit positiva.”93 

Sylvia svarar på frågan om den kristna hegemonin och samhörighet med den att det, likt Carinne 

påpekade, förmodligen är högst individuellt bland kristna människor. Hon menar även på, som 

Daniel indikerade, att arvet mellan kristna och judiska motsättningar finns kvar än idag. Sylvia 

berättar om samarbetet med svenska kyrkan och deras kontaktperson: 

”Jag känner ju samtidigt som han är en kristen man, så ställer han upp för oss judar just med den här 

minnesdagen. Men ibland känns det som att – klart han är ju en yrkesman – hur mycket hjärta är det i det då? 

Eller är det bara för att han är yrkesman och han har en plikt att ställa upp för alla? Det är svårt att säga, men 

                                                 
90 Daniel, medlem judiska föreningen. Intervju 14 maj. 
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92 [egen anm.] Israelitiska kontrollstationer finns mellan israelitiska och palestinska områden av säkerhetsskäl. 
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det har fungerat klockrent, jättefint. […] Det känns som att någonstans i det här är vi väldigt väl mottagna, 

och jag tror eftersom att jag är så gammal så kan jag känna att Pingstkyrkan är den kyrkan som ställer upp 

mest. Totalt sett, alltså.”94 

Hon lyfter fram att kristna, överlag, har varit pålitliga bundsförvanter som öppet stöttat Israel. 

Däremot har det emellanåt kommit med ett pris för kristna. Hon delar med sig om en afton då 

en journalist höll en föreläsning i Pingstkyrkan i Umeå: 

”I alla fall så bjöd vi hit honom för att berätta hur media hanterar nyheter från Israel; hur de vrider och vänder 

på det att allt är Israels fel. Pingstkyrkan var full, ända upp till taket höll jag på att säga. Det var jättemycket 

folk. Den kvällen blev vår ordförande i samfundet95 nedslagen – för utanför kyrkan hade vänstern gjort ett 

långt lakan och så hade de målat en mur på den. Det var ju påbörjat bygget av muren [i Israel] för att hålla 

borta terrorister. De skrek ’fascistkärringar’ åt gamla pingstvänstanter, det var ett himla liv. De stod utanför 

i alla fall, och polispatruller körde runt kvarteret hela tiden där vid Pingstkyrkan, och det stod poliser på 

gården för att hålla ordningen. Vi måste ju alltid göra det när vi gör någonting officiellt, då måste polisen 

veta om det. […] Dagen efter fick jag veta att de här demonstranterna hade tagit stenar och betongbitar och 

slängt in i de här stora och dyra fönsterna på Pingstkyrkan, på innergården. Krossat dem, slitit upp buskar 

och förstört allting. Vi vart ju chockade, vi tyckte att det var förfärligt. Efter det har Pingstkyrkan backat, de 

vågar inte ha oss i huset något mer. Det var ett steg bakåt för oss som grupp, och det var riktigt sorgligt.”96 

Därmed visar alla tre respondenter att de inte upplever kristendomen som antisemitisk eller 

uttryckligen kategoriserande av dem, men påvisar medvetenhet om kristendomens historiska 

förtryck av judar. De kristna som väl uttrycker kritik mot judar och Israel upplevs av 

respondenterna göra det på grund av andra anledningar än religiösa. Kristna kan vara 

vänsterideologiska; lojala till Palestina; eller motståndare av Israels politik. Å ena sidan har 

kristna församlingar, som Sylvia och Carinne påpekar, uttalat ställt sig i solidaritet med judarna 

och deras sak: ”Vi har fantastiska medlemmar i vår förening, som stödmedlemmar […]”97 

berättar Carinne. Sylvia är väl medveten om några få uttalat judefientliga kristna ledare i 

Sverige, men anser överlag att kristna församlingar och samfund påvisar starkt stöd till judarna 

och framförallt Israel. Daniel, å andra sidan, upplever ingen samhörighet med kristendomen. 

4.2.2. Analys 

I kommande avsnitt skall svaren från respondenterna analyseras utifrån MacDonald-Dennis 

analysverktyg. De första fyra stegen avses identifieras i svaren, och möjliga skillnader eller 
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95 [egen anm.] Sverige-Israel samfundet, ett vänskapsförbund mellan länderna. 
96 Sylvia. 
97 Carinne, ordförande judiska föreningen. Intervju 9 maj. 
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likheter skall diskuteras. Nämnvärt är att avsnitt 4.2.3. behandlar och analyserar det femte och 

sista steget ’omdefiniering’. Detta är för frågeställning tre: kan föreningen öppna igen? 

Etnoreligiös medvetenhet: detta uppnås i tidig ålder, odefinierat exakt när. De judiska 

respondenterna har alla tre vuxit upp i en kontext där judendomen var påtaglig – en av dem där 

judendomen utgjorde majoriteten i samhället (Israel) och två av dem där judar utgjorde en 

minoritet i samhället (Stockholm och Umeå). Alla tre betonar att judarna utgör en liten del av 

populationen i Umeå. Antisemitism, vare sig den är riktad mot dem själva eller ej, uppfattas 

som tydligt märkbar i Umeå av två respondenter; där en uppger att hon kontinuerligt blir utsatt 

för antisemitism och hot. Den tredje respondenten menar att antisemitism inte är lika tydligt i 

Umeå som i andra europeiska länder eller i södra Sverige. Alla tre uppger att en flytt till Israel 

är ett alternativ om de behöver, och betonar signifikansen av Israels fortlöpande existens. 

Acceptans-, eller minimeringsfasen: detta – när antisemitiska budskap och narrativ från 

utomstående internaliseras i individen – verkar har uppnåtts i ett tidigt skede i livet hos alla tre. 

Två respondenter pekar på tidiga möten med antisemitism och fördomar, medan den tredje 

berättade om ett möte med antisemitism i ett, relativt till de två andra, senare skede i livet. 

Uppvaknande av historisk och politisk vetskap om antisemitism: materialet visar att alla tre har 

i olika omfång mycket god kunskap om stereotypa nidbildningar av judarna, samt att de är 

mycket väl medvetna att detta är lögner och myter. Respondenterna visar inte på något specifikt 

tillfälle när dessa insikter nåddes, emedan de aldrig funnit något sanningsvärde i antisemiters 

narrativ och agendor. Två av respondenterna gav inga indikationer på att behöva dölja sin 

identitet, medan en av dem uppgav ett behov att dölja sin judiska tillhörighet på senare tid. 

Avvisande av kristen hegemoni: ingendera av respondenterna uppgav specifikt kristendom eller 

kristna som kategoriserande av dem på grund av deras judiska börd. Tvärt om, den kristna 

hegemonin menas av två respondenter som mycket stöttande av judar och judendomen, fastän 

undantag kunde identifieras. Den tredje respondenten identifierade varken solidaritet eller 

osamhörighet med kristendomen eller kristna. 

Därmed återfinns både likheter och skillnader i svaren från respondenterna. Alla tre lyfter fram 

sina insikter om judarnas unika och historiska arv av förtryck och förföljelse. Konsensus råder 

att antisemitismen är ett reellt problem, men uppfattningarna går isär om upplevd antisemitism. 

En anomali som kunde identifieras var att de alla hade olika uppfattningar om hotet 

antisemitismen utgör mot dem själva som individer. Carinne menar att antisemitismen hon 

utstår sannolikt har att göra med hennes engagemang i politiken och i det offentliga, samt att 
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hon är utlandsfödd. Daniel uppger att han inte utstått någon antisemitism, eller mottagit hot om 

våld, i Umeå. Sylvia berättar att hon inte upplevt antisemitism som var riktad mot henne, med 

ett undantag. Således visar respondenterna på konsensus att antisemitism är ett reellt problem, 

men att upplevelserna av antisemitism i Umeå varierar. Processen mot medvetenhet om 

antisemitism framstår initialt likartad i de tre fallen: den försiggick långt tidigare 

föreningsverksamhet. Ingenting i materialet talar för att processen skall ha påbörjats efter en 

specifik händelse eller hot, utan pekar snarare på att medvetenhet om antisemitism gjöts in i 

respondenternas tidiga liv. Specifika tillfällen när någon av de fyra första stegen uppnåddes kan 

ej urskiljas. Steg fem skall härefter analyseras. 

4.2.3. Nya lokaler för föreningsverksamhet - omdefiniering 

Att möjliggöra nya lokaler för föreningsverksamhet för den judiska samhällsgruppen vore av 

yttersta förmån för den före detta kulturhuvudstaden Umeå. I relation till studiens syfte 

tillfrågades respondenternas hur den judiska gemenskapen i Umeå kommer att se ut i framtiden. 

Omdefiniering av situationen – enkelt sagt eftersträvan att få bukt med antisemitism – 

synliggörs i respondenternas svar på olika sätt. Carinne lägger stark betoning på sin 

ursprungliga vision med den judiska föreningen i Umeå; att inkludera och utbilda samhället i 

allra största mån. Hon spekulerar att framtiden för den judiska gemenskapen ser annorlunda ut: 

”Jag tror att vissa kanske ville återgå till en församling, att det bara är judar [som är med]. Det har jag också 

full förståelse för, men jag kan inte leva så – det är inte jag. Jag vill vara en fågel, jag vill vara fri. Jag vill ha 

det öppet, jag vill att alla skall vara med. Jag är naiv, jag lever i den [världen]. Men många lever i – och nu 

låter detta jättehemskt… jag menar jag själv har föräldrar, detta är inte för att håna någon – [idén] om 

ghettojudar. Den här mentaliteten, den är passé för mig. Jag har full respekt för detta, och jag tycker det här 

är fruktansvärt. Jag har själv familj som blev gasade [till döds], men jag tror att vi måste vara stoltare på 

något sätt. Förstår du vad jag menar? Inte detta ’mercy’ och så vidare, no way! Visst är det hemskt – stå och 

slå med händerna i bordet och säg nog är nog: nu skall vi stå upp för att rätt är rätt, rättvisa skall vara rättvist. 

Jag kan inte ta på mig [offerkoftan], jag fixar inte det. Och jag tror att många ännu inte har kommit så långt.”98 

Carinne syftar till vad som skulle ske hädanefter, och att många olika ambitioner, viljor, och 

önskemål kolliderade. Hon menar att detta är självklart, särskilt inom föreningar. Hon lägger 

dock fram en, vad hon anser, möjlighet för en judisk gemenskap i Umeå. En gemenskap som 

hon kan ta del av, men inte nödvändigtvis som ordförande eller i någon ledarposition: 

”Jag kommer inte att göra om denna resa. Det gör jag inte. Jag tycker att jag har fått för många smällar. 

Däremot så tror jag säkert, att de som inte har gjort min resa, kommer att orka lyfta upp en mindre 

sammansvetsning av det judiska och göra litet grejer och så där. Och det är jättebra för jag tycker att någon 

                                                 
98 Carinne, ordförande judiska föreningen. Intervju 9 maj 
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skall fortsätta. Men jag har bränt mig tillräckligt för att förstå att… när det kommer till en situation när man 

tror att man är accepterad så är man inte det, det har jag känt av. Jag tror att vi behöver… jag är inte den som 

kan ta vad som helst. Det finns de som klarar av det, och de som [kräver] mindre än det jag ville. Jag ville ha 

stort, jag hade en vision: ett judiskt kulturcentrum som skulle vara den här kunskapskällan. Den här banken 

till att sprida ut [kunskap] och för att alla skulle ha möjlighet... Du skulle inte behöva säga att du var jude för 

att vara med, det var därför det var en förening [vi startade] så att folk kunde vara dolda och inte pekas ut.”99 

Sylvia och Daniel svarar på frågan annorlunda än Carinne, de har en annan vision för en judisk 

gemenskap. Sylvia berättar utifrån sina erfarenheter som kassör och medlem i föreningen: 

”Jag tror, och känner, att viljan finns att fortsätta på något sätt. Vi har ju planerat litet löst att kalla ihop dem 

som vill [vara med]. Det är jag som är kassör i föreningen, och jag tror att vi skall sköta detta på ett annorlunda 

sätt. Eftersom vi är så få, får man inte köra för hårt. […] Vi måste göra det, vi är ju en liten grupp.”100 

Daniel uppmanar till en liknande konstellation av den judiska gemenskapen i Umeå, eftersom 

de är få i antal. Han svarar på frågan om möjligheten för en judisk gemenskap i framtiden: 

”Jag hoppas verkligen det, och jag skulle vilja det. Jag skulle göra det jag kan för att hålla det vid liv. […] 

[J]ag tycker att vi själva skall se om vårt eget hus. Kommunen skulle kunna erbjuda oss en central lokal, där 

det är lätt att övervaka. Jag tror däremot att vi inte skall ha en sådan stor lokal som vi hade tidigare – dels för 

säkerheten dels för att vi inte har det behovet. […] Vad jag menar är att judiska föreningen skall vara litet 

som ett socialt nätverk för judar, och för dem som är gifta med judar. Det skall just vara ett stöd om saker 

och ting skiter sig på arbetet med antisemitism. […] Judisk framtid i Umeå… jag tror inte att den är så stor, 

faktiskt. Vi är för få.”101 

Alla tre indikerar medvetenhet gällande behovet av säkerhet; de är väl medvetna om att det 

föreligger en hotbild, eller ett motstånd, mot en tänkbar judisk gemenskap. När jag frågar vidare 

vad de anser kommunen bör ha gjort, eller hur de upplevt att kommunen skött ärendet, är svaren 

ganska annorlunda varandra. Carinne – som arbetat nära kommunen – lyfter fram att problemen 

med antisemitism inte kommer att försvinna förrän arbetet med att utrota dess grunder tas fram: 

”Det klart att du kan ha den lilla [gemenskapen] men då lägger du inte upp det som vi [gjorde]. Jag hade en 

helt annan dröm, och jag kanske drömde för stort och var före många andra med [mina idéer], jag vet inte. 

Det kan vara jag som har gjort fel, också. […] Jag vill ha kultur! Där finner jag ett problem, för det kommer 

aldrig att finnas. Det kommer inte att existera. För när man säger till mig ’ja, ni kan få en lokal men ni måste 

ha vakter – det förstår ni kanske – och en grind osv.’. Nej, sade jag! Jag sitter inte i fängelset, lås in dem! Vi 

skall vara fria, våra barn skall inte se vakter. Vad lär vi barnen? Från början, i smååldern, skall vi säga ’du 
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måste ha vakter för du är jude’. Hur förklarar vi detta för en sexåring? Skall jag lägga över detta på någon 

annan är det bättre att de inte går på en förening, för det [här] är inte okej i mina ögon.”102 

Carinne lyfter fram ett krav på att kommunens personal måste utbildas om antisemitism och 

vad detta innebär för ett samhälle, särskilt för judiska barn och ungdomar. ”Men antisemitismen 

måste bekämpas, och för att det skall finnas en förening i Umeå – en judisk kultur eller ett 

judiskt kulturcentrum – måste Umeå kommun utbilda sin personal.”103 Daniel delar med sig av 

sin syn på kommunens och politikernas agerande, vilken skiljer sig från Carinnes: 

”Jag har inget att säga om det. Jag tror att de gör lika mycket/lika litet som andra kommuner. I Stockholm 

har vi ju en kritisk massa, och ett helt annat behov. Vi har en mångårig, många generationer judar i Stockholm. 

Jag kan samtidigt förstå att kommunen inte lägger ner mer eftersom vi inte är många här.”104 

Sammanfattningsvis har alla tre insett att den judiska gemenskapen i Umeå hädanefter 

förmodligen karakteriseras av kompromisser och säkerhetsbehov. ”[D]å måste man rätta mun 

efter matsäcken, på något vis.”105 menar Sylvia. Hon anser att de fått väldigt bra stöd av 

kommunen och politiker genom hela ärendet. Alla tre inser att judarna i Umeå inte har den 

kritiska massan som de har i de större städerna. Detta föranledde frågan om säkerhet till Daniel. 

Han upplever själv ingen hotbild riktad mot honom, men betonar ändå: 

”Frontar vi med att vi har en judisk förening, om det står en skylt någonstans, är det bara en tidsfråga innan 

det kommer någon idiot som vill markera att vi inte är säkra här. Så ja, jag skulle säga att det behövs någon 

form av säkerhet.”106 

Genom analys av respondenternas svar på hur de tror att framtiden ser ut för en möjlig förening 

i Umeå, och deras upplevelse av kommunens bemötande, identifieras anomalier i materialet. 

Carinne, vars ursprungliga vision var delaktighet och utbildning, anser att kommunen behöver 

utbilda internt inom organisationen för att en judisk gemenskap skall ha möjlighet att frodas i 

Umeå. Sylvia anser att framtiden ser ljus ut, fastän allt som tidigare hänt föreningen och vissa 

medlemmar. Hon menar att en judisk gemenskap kan med fördel vara mindre ambitiös än 

tidigare, eftersom judarna alltjämt är så få i staden. Daniel menar att den judiska gemenskapen 

förmodligen inte kommer vidareutvecklas i form av föreningsverksamhet, eftersom de är så 

pass få till antalet. Han accentuerar – likt Sylvia – vikten av ett relativt mindre socialt nätverk 

där de kan ställa upp för varandra vid behov. Distinkt omdefiniering identifieras i Carinnes svar. 
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4.3. Intervju med kommunalråd 

”I Umeå ska alla kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Därför arbetar vi aktivt med bland annat 

jämställdhet och tillgänglighet. Vi följer också lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som 

innebär skyldigheter för Umeå kommun och rättigheter för dem som tillhör dessa grupper.”107 

Ovan ett utdrag hur Umeå arbetar med mänskliga rättigheter i kommunen. Detta avsnitt avser 

lyfta fram kommunens arbete mot antisemitism, före och efter avvecklingen av föreningen. I 

och med nedstängningen av den judiska föreningen, samt utsattheten som en del medlemmar 

fortsatt utstår, tillfrågades Margareta Rönngren, kommunalråd, om Umeå har någon särskild 

handlingsplan för att motarbeta antisemitism. Hon berättar att:  

”Nej, vi har ingen. Jag har fått frågan och då fick jag svaret från tjänstemännen att man hade tagit fram en – 

men jag började kolla, och någon annan kollade också, och så var inte. Det är någonting som jag borde ta tag 

i, men jag har inte hunnit göra det ännu.”108 

Däremot lyfter hon fram det gedigna och långt gångna jobbet föreningsbyrån har lagt ned på 

att finna lokaler för judiska föreningen. Hon lyfter även fram att kommunen har ett 

säkerhetstänk, och att den judiska populationen har annorlunda behov av säkerhet än andra 

grupper. Hon betonar även att samarbete är avgörande i frågan, och att samarbetat fungerar: 

”Jag vill bara säga att kommunen har lagt ned jättemycket jobb på det där och haft en grupp runt omkring 

sig, där judiska föreningen har varit med, för att försöka hitta en bra lokal. Så var det även när den andra 

lokalen var aktuell. Så det klart, vi har satsat mycket pengar för där var hyra kvar, och så. Men jag hoppas att 

man kan hitta ett sätt att arbeta tillsammans i fortsättningen, och då får de ta kontakt igen – så är det för alla 

föreningar. Då kanske man kan definiera mer vad de skall ha lokalen till, vad behöver de och så där. Nog 

finns det ett samarbete. Det bygger på att alla föreningar skall vara aktiva själva och se ’kanske den där 

lokalen’. […] Det har funnits olika åsikter om kommunen har gjort något, men där vill jag påstå… jag är glad 

att inte andra föreningar har velat ha lika mycket hjälp med att hitta lokal.”109 

Margareta menar även att kommunen är väl medvetna om att judar är särskilt utsatta i och med, 

som tidigare nämnt av respondenterna, hotbilden som existerar från flera riktningar. Hon menar 

att den upplevda utsattheten kan ha en självförstärkande effekt, och att det är berättigat: 

”Den här gruppen har en väldigt utsatt situation, men det har inte skickats signaler i Umeå om att ’vi är 

väldigt utsatta’ – även bland muslimer och andra – utan jag har upplevt att det är tolerant i Umeå. […] Men 

är jag rädd och känner mig otrygg, kanske jag kan uppfatta saker som ibland inte är som de uttrycks därför 

                                                 
107 Umeå kommun, 2018, Mänskliga rättigheter, 

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/manskligarattigheter.4.6afa3d411ffd91fbea800019519.ht

ml, hämtad 2018–04–10. 
108 Margareta Rönngren, kommunalråd. Intervju 17 maj. 
109 Margareta. 
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att jag redan är utsatt. Jag har full respekt för det och jag tycker att det är förfärligt. Nu när man börjar höra 

de här argumenten igen, att de finns runt omkring, det blir mer och mer rumsrent nästan.”110 

Kommunalrådet lyfter fram att arbetet mot minoritetsförtryck går i rätt riktning, hon berättar att 

kommunen har startat ett interreligiöst råd med representanter från alla religiösa samfund i 

Umeå. Hon lyfter fram att Umeå kommun är väldigt trygg, relativt mot andra kommuner, och 

att satsningen på ett interreligiöst råd ger fördelar: ”Då är vi ju mer skyddade, och kan jobba 

mer förebyggande tillsammans.”111 Nämnvärt är att judiska föreningen är inte delaktiga i rådet. 

Detta kan kontrasteras mot respondenternas upplevelser om vad som är tillräckligt i frågor som 

berör deras säkerhet och om hotbilden mot dem. Margareta indikerar att kommunen har bra 

samarbete med alla de nationella minoriteterna; de religiösa församlingarna i staden; polisen; 

och utbildningsväsendet. Hon betonar även behovet av en särskild handlingsplan för just Umeås 

judiska population, fastän ingen sådan existerar dag till dato. I denna andemening återfinns 

likheter med Sylvias resonemang, som är väldigt nöjd med hur kommunen har hanterat 

händelserna vilka inträffade innan avvecklingen av föreningen. Daniel lyfter fram att han inte 

kan uttala sig i och med att han inte är insatt i kommunpolitiken. Carinne yrkar på att kommunen 

behöver utbilda sin personal internt för att politikerna skall förstå situationen hon och många 

andra upplever. I motsats menar Margareta utifrån samtal under interreligiösa rådet: ”[…] att 

det är otryggt blir liksom en sanning, men är det verkligen otryggt? Media idag, det är ju inte 

annat än prat om att det är otryggt – men är det verkligen så? Vilka är utsatta?”112 Detta kan 

vara svårt att avgöra, medan subjektiva upplevelser skiljer sig högst åt emellan individer. Hon 

lyfter dock upp en punkt: vikten av en judisk gemenskap i någon form, samt betydelsen av att 

känna till historien alla nationella minoriteter har. Hon berättar, med betoning på judar i Umeå:  

”Det här är också en grupp människor som lever mitt bland oss och som har en förfärlig historia. Är det något 

som jag tror vi lider av så är det historielöshet: vi vet inte, vi kan inte vår historia helt enkelt.”113 

Sylvia och Margareta uttrycker stor glädje över att Västerbottens museum har utställningar om 

de fem nationella minoriteterna, där även judendomen lyfts fram. Margareta berättar att 

kommunen kontinuerligt eftersträvar mer arbete med de mänskliga rättigheterna, och genom 

externa som interna utbildningar förbättra kompetensen. Slutligen frågar jag Margareta om hon 

tror att en judisk förening kommer starta upp i Umeå igen. Hon hoppas att så skall bli fallet. 
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”Det skulle inte förvåna mig, faktiskt”114 säger hon, och hänvisar till det pågående arbete 

kommunen gör genom framförallt föreningsbyrån. Margareta avslutar intervjun med att betona 

betydelsen av samarbetet med civilsamhället – särskilt frågor rörande EU migranter och romer: 

”Man får faktiskt slåss ganska ordentligt. Det är något vi jobbar mycket med, att vi har ett bra samarbete med 

civilsamhället, och det kommer vara otroligt viktigt – inte bara med trossamfunden utan med hela 

civilsamhället i de här frågorna.”115 

4.4. Sammanfattning av resultat 

De tre judiska respondenterna påvisar att de gått igenom steg ett, två, och tre i stegprocessen 

mot medvetenhet och insikter om antisemitism. Denna process har inte varit kronologisk, utan 

snarare har insikter i de tre första stegen skett simultant, och beroende av varandra, längre bak 

i tiden. När etnoreligiös medvetenhet uppnåddes innebar detta samtidigt ett uppvaknande av 

historisk och politisk medvetenhet om antisemitism. Acceptans- eller minimeringsfasen verkar 

även den karaktäriseras av ett historisk arv; en slags medvetenhet om att de utsätts för stereotypa 

fördomar, men att dessa inte är sanningar bara för att dem utomstående grupperna påstår detta.  

Under steg fyra, avvisande av kristen hegemoni, stämde enbart en respondents upplevelser och 

reflektioner delvis in. Han är medveten om det historiska förtrycket som kristna har utövat mot 

judar, men upplever inte någon antisemitism från dem idag. De övriga två menar inte att 

kristendomen är antisemitisk, utan anser snarare att det är högst individuellt och ofta kopplat 

till en debatt om Israel. Inget tillfälle för avvisandet av den kristna hegemonin kan identifieras.  

Steg fem, omdefinieringen, utmärks av diskrepanser: Carinne lyfte fram problematiken hon 

sedan tidigare haft med att förändra situationen, och konkluderar att visionen hon tidigare hade 

– bilden av kunskapsdelning och integration – förmodligen inte kommer att uppfyllas. Daniel 

påvisar även han skepsis till en större och undervisande judisk förening i Umeå. Han menar att 

Umeås judiska population är för liten, att de inte har den kritiska massan som i exempelvis 

Stockholm. Sylvia lyfter fram ett scenario där inga större förändringar måste ske, åtminstone 

inte från kommunens sida. Hon menar att den gemenskap som finns kan i ny form anpassas 

proportionerligt efter judarnas låga antal, likt Daniel accentuerat. Resultatet visar att en 

respondent har passerat steg fem, omdefiniering; hon eftersträvade en större och mer ambitiös 

judisk gemenskap, ett kulturcentrum. De andra två menar att den judiska gemenskapen bör 

lämpas efter judarnas låga antal i Umeå, med syftet att tillhandahålla stöd till de som är berörda. 
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5. Slutsatser 

Av de tre respondenterna har två upplevt antisemitism och judefientlighet i Umeå. Den förste 

en gång, många år tillbaka. Den andre bemöts oavbrutet av antisemitiska föreställningar och 

hot. Den tredje respondenten har haft möten med antisemitism, dock inte under sin tid i Umeå. 

Processen mot medvetenhet om antisemitism riktad mot sig – antingen som individ eller som 

en del av en etnoreligiös grupp – skiljer sig åt mellan respondenterna. Alla har genomgått steg 

ett, två, och tre116 tidigare än både föreningens avveckling och uppstart. Allting tyder på, utifrån 

deras historier, att dessa steg uppnåtts i lägre ålder – om än odefinierbart exakt när. Enbart en 

respondent kan delvis anses gått igenom steg fyra av processen, fastän alla tre lyfte upp tidigare 

problematik som uppstått med den kristna hegemonin; framför allt på ett generellt och inte 

personligt plan. Steg fem, det vill säga eftersträvan att förändra situationen efter det att 

individen förstått sin relation gentemot antisemitism, återfinnes hos en respondent. Det är i 

mångt och mycket denna individs upplevelser som var uppseendeväckande i relation till 

kommunens arbete och hantering av problemet. Oenighet råder om hur allvarligt problemet är. 

Nya lokaler har tidigare erbjudits judiska föreningen – men ingen lokal finns ännu att tillgå. 

Frågan som uppstår i detta skede är om en judisk förening ens kommer starta upp i Umeå igen? 

Det spekuleras om en tämligen mindre konstellation för att vidmakthålla den judiska 

gemenskapen i staden: ett stöttande nätverk för judar och deras familjer. En respondent anser 

att en fundamental samhällsförändring måste ske för att en judisk förening skall kunna ta fäste 

i Umeå. De andra två pekar på att kommunen har kunnat göra det som är möjligt, och att 

kommunen fortsätter samarbeta nära med representanter för en eventuell judisk gemenskap. 

Umeå kommun har ännu ingen handlingsplan för att hantera hotet från antisemitiska rörelser, 

staden arbetar nära med alla religiösa samhällsgrupper – via ett interreligiöst råd – för att genom 

förebyggande dialog och samtal förhindra rasism, förtryck, och motsättningar. Dock deltar inga 

representanter från judiska föreningen i detta råd för tillfället. Ingen uttalad strategi existerar 

från kommunens sida för att motarbeta antisemitismen, men samarbete med bland annat polis 

fortlöper. Sammanfattningsvis ljuder viss optimism från en av respondenterna, samt av 

kommunalrådet, att en judisk gemenskap kan frodas i Umeå. Två av respondenterna anser att 

ett judiskt samfund inte har möjlighet att vidareutvecklas i staden, inte som situationen ser ut 

idag. Den ene anser att kommunen måste göra mer, den andre att det lever för få judar i staden.  

                                                 
116 [egen anm.] Stegen: (1) etnoreligiös medvetenhet; (2) acceptans/minimering; (3) uppvaknande av historisk 

och politisk vetskap om antisemitism; (4) avvisande av kristen hegemoni; och (5) omdefiniering. 
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5.1. Diskussion 

En hel del forskning kvarstår att utföra för att ge en mer komplett bild av judars situation i 

Sverige, och framför allt Umeå. Tidigare forskning har funnit att antisemitism ofta är nära 

kopplat till Israel-Palestina debatten117, och detta stämmer väl in med respondenternas 

upplevelser: de knyts an Israels agerande, oavsett om de har någon relation till staten eller ej. 

Den svenska antisemitismen antas tillika inte enkom vara nationalsocialistiskt bunden, utan det 

är ett mångfacetterat fenomen. Svensk antisemitism som propageras är i mångt och mycket 

densamma som den alltid har varit: grundad i mytbildning, okunskap, och svensk raslära118. 

Syftet med denna uppsats anses uppfyllt: de tre frågeställningarna är besvarade. Framtiden för 

Umeås judar och deras gemenskap är ännu inte uppenbar. En ny judisk förening verkar för 

närvarande ej troligt, vilka konsekvenser detta har för judarna och staden i helhet lämnas osagt. 

Entusiasmen från de två nyckelparterna kommunen och judiska föreningens före detta 

medlemmar är likväl smittsam. Fastän antisemitism till synes inte kommer att motarbetas aktivt 

med en fastställd handlingsplan eller ytterligare utbildning bland samhällsmedborgarna, påvisar 

åtminstone tre judiska Umeåbor (och jag spekulerar i att de ej är ensamma) en kämpaglöd. 

”Jag vet att det kommer att kosta mig dyrt, folk säger till mig ’Carinne du kommer få en gång så att du dör’. 

Men åtminstone så dör jag för någonting viktigt. Jag kunde dö som soldat [i Israel] och jag kan dö som soldat 

för freden.”119 

Det sista Carinne delade med sig av innan intervjun avslutades. Vi samtalade om kampen mot 

fördomar, förtryck, hat, och terror, och hur det emellanåt kan upplevas som att man tar kampen 

ensam. Carinne har tidigare uttalat sig och visat stor tacksamhet till tjänstemännen i kommunen, 

polisen, och alla som valde att visa sin solidaritet med judarnas sak under Kippavandringen. 

Trots allt som har sagts till fördel för Umeås judar och planer på att starta upp verksamheten 

igen anser denna författare att hotbilden som vissa judiska medborgare utstår signalerar ett 

fundamentalt snedsteg i samhällsutvecklingen framåt. Bör de som söker att utbilda våra unga 

och integreras med samhället Umeå förseglas bakom låsta dörrar för att det existerar en hotbild? 

Är detta inte den direkta motsatsen till definitionen av ett öppet samhälle? Således kan, och 

kanske bör, hotet mot föreningen betraktas som ett samhälleligt misslyckande för Umeå. ”Jag 

hoppas verkligen, det är en viktig förening.”120 avslutar Margareta intervjun. Sannerligen, en 

gemenskap för den allra minsta av nationella minoriteter är viktig för samhället den existerar i. 

                                                 
117 Se Hedelin (2015), Bachner & Ring (2006), och Bachner (2004). 
118 Se Berggren (1999;2014). 
119 Carinne, ordförande judiska föreningen. Intervju 9 maj. 
120 Margareta Rönngren, kommunalråd. Intervju 17 maj. 
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Det är identifieringen av det samhälleliga misslyckandet – vilket i sin tur påvisar ett 

forskningsproblem – denna uppsats ämnade förstå bättre. Forskningsintervjuerna med de 

judiska personerna, samt intervjun med kommunalråd för kontrastering, och materialet dessa 

efterlämnar kan tolkas som antingen (1) problemet är inte lika stort som tidigare antaget eller 

(2) de problem som existerar skall mötas med ett relativitetstänk; att judarna utgör en marginell 

andel av kommunens population, och att andra mer välrepresenterade minoriteter skall få ta 

plats. Allt detta finner jag i sin ordning, ingen grupp bör få särskild behandling efter önskemål. 

Men hur blir det om en del av gruppen blir oproportionerligt utsatta för sin etnoreligiösa 

tillhörighet? Ingen av respondenterna i denna studie visade på en vilja att gömma sig undan 

antisemitismen, utan proklamerade istället andemeningen att ”jag är jude. Jag är judinna. Jag 

har ingenting att dölja”. Att dölja sin identitet och sitt etnoreligiösa arv är självfallet ingenting 

som bör eftersträvas, men vad händer om det blir ett krav för ens egna säkerhet? Att bemöta 

rasism, judefientlighet, antisionism, och våldsbejakande ideologier med dialog och kunskap bör 

kanske vara en skyldighet alla svenska medborgare skall anamma? Jag rekommenderar Umeå 

kommun att föra dialog med Malmö, Stockholm, och Göteborgs kommunala säten: vad är deras 

handlingsplan? Vilka är behoven i dessa städer? Vart ska resurserna för att ge störst verkan? 

Vidare forskning kan med fördel utföras genom större postenkätundersökningar, eller 

fokusgruppsintervjuer med ett större antal respondenter, för att om möjligt kunna generalisera 

tillbaka upplevd antisemitism till en större population av svenska judar. All forskning kan hjälpa 

bidra till vår förståelse för det Wistrich kallar ”längsta hatet i historien”121. Att kunna empiriskt 

bekräfta eller förkasta uppställda hypoteser om upplevd antisemitism från ett judiskt perspektiv 

skulle kunna tillhandahålla forskningsläget med en mycket god standard för hur svenska 

lärosäten, och politiker, skall gå tillväga för att motarbeta och bemöta ett fenomen som till synes 

växer i en oförutsedd takt. MacDonald-Dennis konkluderar bland annat i sin studie att judar 

exkluderas från diskussioner om multikulturalism och minoritetsförtryck på grund av fyra 

primära anledningar: (i) judar anses vara en icke-minoritet assimilerad in i en majoritet; (ii) 

judar anses vara ekonomiskt priviligierade; (iii) judar anses tillhöra den kristna majoriteten; och 

(iv) judar definieras efter religion, och inte som en etnoreligiös (och därmed utsatt) målgrupp.122 

Om antisemitism existerar eller ej är inte öppet för debatt, svensk antisemitism är ett fastställt 

faktum. Frågan är hur vi går framåt som samhällen för att bemöta detta svårbegripliga hat. 

                                                 
121 Wistrich, Robert S., 1994, Antisemitism: the longest hatred, First American publication, Schoken Books, New 

York, ss xv–xxvi. 
122 MacDonald–Dennis, Christopher, 2006, Understanding Anti–Semitism and its Impact: A New Framework for 

Conceptualizing Jewish Identity, Equity & Excellence in Education, 39:3, 267–278, s 276. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Judiska intervjupersoner 

• Anser du att judarna är utsatta i Sverige idag? Beskriv din syn på svensk antisemitism. 

• Hur skulle du beskriva den judiska gemenskapen i Umeå? 

o Hur länge anser du själv ha varit en del av den? 

• Anser du dig vara marginaliserad i samhället på grund av din judiska tillhörighet? 

o Varför tror du att det är så? 

• Varför tror du att antisemitiska budskap och myter* får gehör moderna samhällen? 

• Beskriv dina upplevelser av kristendom. 

o Anser du att judendomen och kristendomen samexisterar i Umeå? 

• Vad har den judiska föreningen, och den judiska gemenskapen i Umeå, betytt för dig? 

• Beskriv dina egna upplevelser som jude från uppstarten av föreningen fram tills 

nedstängningen. Har du mötts av antisemitiska åsikter och handlingar under den här 

tiden, och har de förändrats över denna tid? 

• Hur anser du att kommunens politiker har skött nedstängningen av föreningen? 

• Känner du dig trygg i Umeå? Beskriv din framtid i staden. 

o Tror du att judiska föreningen kan starta upp igen, hur kan detta ske? 

 

 

 

 

 

 

*  = myter som att judarna kontrollerar världsekonomin och media. Myter att judarna 

är giriga och snåla. Nidbildning av juden med stor näsa. Nidbilden av att judar dansar 

runt en gyllene kalv och har ett kontrakt med djävulen. Exemplen är många.  
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Kommunalråd Margareta Rönngren 

• Hur ser kommunens handlingsplan ut för att motverka antisemitism? 

o Vilka antisemitiska grupper finns i kommunen? 

• Beskriv problematiken med förtryck och främlingsfientlighet mot minoriteter i Umeå. 

o Beskriv dina erfarenheter av minoritetsförtryck och antisemitism i Umeå, 

finner du några skillnader? 

o Vad tror du motiverar antisemitism i Umeå? 

• Vad har sagts tidigare i samråden kommunen haft med judiska medborgare? 

o Är samråden särskilda för varje minoritetsgrupp eller samlade med alla? 

o Samtalar ni med judiska medborgare snarare än med representanter för dem? 

• Har kommunen planer på att erbjuda nya lokaler till judiska föreningen? 

• Hur ser framtiden ut för arbetet mot minoritetsförtryck – vad händer härnäst och 

varför? 

 


