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Abstract 

Antisemitism is a word connected with the rise of the Third Reich during the 30s and 

40s in Europe. But it is still very relevant today with alt-right movements growing and 

becoming stronger. This essay aims to show how the growing alt-right movements in 

Sweden expresses their antisemitic ideologies. Studies has shown that antisemitism has 

become stronger and more spread across Europe and Sweden. This essay will explain 

different scenarios from the past two years, which are connected to antisemitism in 

Sweden. These scenarios will later be analysed through different methods. Examples 

from alt-right websites and twitter accounts will also be presented to contribute to a 

thorough analysis. Later a parallel will be drawn between the scenarios and the 

ideologies of the Third Reich. 
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Inledning 

Det är den trettionde september 2017, platsen är Göteborg. Vid 10-tiden har människor 

börjat samlas vid Grafiska vägen. Fler personer tillkommer och vid 11-tiden rör det sig 

om runt 500 anhängare. Några kilometer bort ligger den judiska församlingens 

synagoga. För församlingens anhängare är denna dag viktig då jom kippur firas, en 

viktig högtid inom judendomen som brukar firas i synagogan. De personer som har 

samlats tillhör Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), en nationalsocialistisk organisation, 

i syfte att genomföra en tillståndsgiven demonstration. Den färdväg demonstrationen 

blivit beviljad går förbi den judiska församlingens synagoga (Flores 2017). 

”Jag svarar inte på frågor från en äcklig 

jude” 

- Anders Rydberg (NMR) som svar på 

frågan om intervju ställd av SVT:s Jan 

Scherman (Hjertström 2018) 

Under slutet av maj 2018 fattas ett beslut av den judiska föreningen i Umeå. Det är ett 

beslut som legat på bordet en längre tid och senare fattades gemensamt. Föreningen 

lägger ned all verksamhet, vilket betyder att det inte finns någon judisk verksamhet norr 

om Uppsala (Sedehi 2018). Anledningen till detta beslut är den antisemitiska närvaron i 

området. Detta har tagits i uttryck i form av hakkors och högerextrema klistermärken 

med texten “Vi vet var ni bor” på föreningens lokaler. Carinne Sjöberg, föreningens 

talesperson, har även blivit besökt i sitt hem och mottagit hotfulla mail (Lindfors 2017). 

Ovan nämnda exempel är endast två av de som skett i närtid i Sverige, vilket gör detta 

ämne högaktuellt. Vi kan läsa i historieböckerna om hur judar har behandlats under 

olika epoker av människans historia, men hur mycket vet vi om antisemitismens uttryck 

idag? Vi vet också hur judarna behandlades i Hitlers Tyskland, men hur såg det ut i 

Sverige under denna tid och hur liknar det den antisemitism vi ser idag? 

Syfte/frågeställning 

Vi vet att antisemitiska attityder existerar i Sverige. De värderingar antisemitismen 

omfattar grundas ofta i de ideologier Nazityskland medförde. Dessa är inte nya, utan 

exempel finns i flera epoker, hundratals år tillbaka i tiden. Undersökningen syftar till att 

ta reda på hur antisemitismen kommer till uttryck i Sverige. Uppsatsen kommer i första 
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hand att behandla antisemitism kopplat till alternativhögern. För att genomföra denna 

undersökning kommer ett historiskt perspektiv vara av yttersta intresse i syfte att belysa 

de samtida händelser kopplade till antisemitism på ett djupare plan. Det historiska 

perspektiv som undersökningen kommer att utgå från tar avstamp i 1930- och 1940-

talet. Anledningen till detta är att de tydligaste exemplen inom antisemitism kopplat till 

alternativhögern i Sverige kan spåras tillbaka till nationalsocialismens ideologi under 

dessa årtionden.  

Denna undersökning syftar till att belysa antisemitismen utifrån frågan: ”Hur kommer 

antisemitismen till uttryck inom alternativhögern i nutida Sverige?”. Frågan är alltså 

hur, och inte varför antisemitismen kommer till uttryck, vilket är viktigt att poängtera 

för vidare läsning. För att svara på denna fråga krävs det historiska perspektivet då vissa 

av de exempel som beskrivs uttrycker antisemitism i en underliggande mening. Detta 

betyder att antisemitismen i många fall inte uttrycks verbalt eller särskilt tydligt, därför 

behövs en djupare förståelse av de ideologier som de antisemitiska fördomarna bygger 

på. För att skapa en förförståelse av dessa ideologier behövs ett historiskt perspektiv, 

vilket bearbetar de antisemitiska attityder som grundas i nationalsocialismen. Utifrån 

detta historiska perspektiv kan vi djupare analysera de exempel som undersökningen 

utgår från. Genom att skapa en generell bild över antisemitismens uttryck i Sverige kan 

sedan enstaka händelser och företeelser väljas ut i syfte att skapa en djupare analys inom 

ämnet.  

Disposition 

Undersökningen är skriven i en ordning som tydliggör textens struktur och förenklar 

läsningen. Uppsatsen består av en inledning där följande underrubriker används i 

ordningen: syfte/frågeställning, disposition, definitioner, avgränsningar och bakgrund. 

Syftet med denna struktur är att skapa förståelse för undersökningen innan resultatet 

presenteras. Bakgrunden, vilken utgör en viktig del av uppsatsen, presenteras i slutet av 

inledningen i syfte att förklara avgränsningar och reda ut de olika begrepp som används 

innan. Därefter följer rubriken ”metodologi”, vilket beskriver undersökningens material, 

val av metod, teoretiska perspektiv och motiveringen till varför dessa har använts. Här 

beskrivs de olika metodologiska begrepp som använts under enskilda underrubriker. 

Sedan presenteras tidigare forskning under rubriken ”tidigare forskning”. Under denna 

rubrik beskrivs den forskning denna undersökning tar stöd av. Efter tidigare forskning 

följer rubriken ”resultat/undersökning”. Här presenteras det empiriska material 
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undersökningen bygger på. Därefter följer rubriken ”analys/diskussion”. Under denna 

rubrik analyseras och diskuteras det material som tidigare presenterats under 

”resultat/undersökning”. Anledningen till att analys- och diskussionsdelen sitter ihop är 

att de i denna undersökning är snarlika varandra och behandlas på liknande sätt. 

Slutligen följer rubriken ”slutsats” där resultatet, analysen och diskussionen knyts ihop 

och diskuteras. Under denna rubrik förs även egna resonemang och reflektioner om 

uppsatsens innehåll.  

Definitioner 

Denna undersökning använder sig av olika begrepp som är specifika för ämnet. Dessa 

begrepp skall här förklaras i syfte att skapa förståelse för undersökningens innehåll.  

Begreppet antisemitism bygger på fördomar och fientlighet gentemot judar. 

Antisemitismen kan framträda i fördomar och hatbrott, den kan också framträda som 

tankemönster och ideologier som formar människors attityder mot judar. Denna form av 

hat har korsat länder och kontinenter med olika motiv. Beller definierar antisemitismen 

och menar att den kan kopplas till den moderna politiska ideologin som framträdde i 

centrala Europa under det sena 1800-talet. Termen kan också syfta till en irrationell 

antijudaism som har sitt ursprung i kristendomens konflikt (Beller 2009, s.14). Den 

grundläggande konflikten mellan judendomen och kristendomen handlar om att det 

kristna folket såg Jesus som messias, medan judarna menade att messias ännu inte 

kommit. Antisemitismen kan uppträda i kombination av den politiska ideologin som 

formades under det sena 1800-talet, och konflikten mellan kristendomen då den har sina 

rötter i judendomen. 

Sionism är det begrepp som används för att beskriva strävandet mot en stat åt det 

judiska folket (Glück, Neuman & Stare 1997, s.126). Kritiken mot detta kan ofta 

beskrivas som antisionism. Antisionism är idag kopplat till kritik gentemot Israels 

politik (Beller, 2009). Det är viktigt att särskilja begreppen antisionism och antisemitism 

då de beskriver olika förhållanden. Däremot kan antisemitism komma till uttryck genom 

antisionism. Ett exempel på detta är att angripa judar som inte har någon koppling till 

Israel för Israels politik.  

För att öka förståelsen för undersökningen behöver även begreppet alternativhöger 

definieras. Ett annat begrepp som är kopplat till detta är extremhöger eller radikalhöger, 

vilket inte kommer att användas i denna undersökning då så hög objektivitet som 
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möjligt skall upprätthållas. I denna uppsats används begreppet alternativhöger för att 

beskriva en ideologi som har kopplingar till nationalsocialismen. Ett exempel på en 

organisation med denna ideologi är Nordiska motståndsrörelsen (NMR), som 

undersökningen riktar stort fokus på.  

Slutligen används begreppet nutid i undersökningen, samt även i den forskningsfråga 

undersökningen utgår från. Utifrån detta begrepp definieras den tidsram som 

undersökningen förhåller sig till. Nutid omfattar de senaste två åren då de är mest 

relevanta för undersökningen. Anledningen till denna tidsram är att utgå från så aktuella 

företeelser som möjligt. Denna tidsram omfattar de händelser vi valt att analysera, inte 

den historiska bakgrunden.  

Avgränsningar 

Då antisemitismen är ett väldigt brett begrepp och förekommer i flera exempel i 

historien måste avgränsningar genomföras för att precisera arbetet. Undersökningen 

riktar sig till antisemitism i Sverige, men även detta är ett för omfattande område då 

antisemitismen har en bred historia även i Sverige. Denna undersökning har därför 

avgränsats till det vi kallar nutid, alltså de senaste två åren. Syftet är att framställa ett 

aktuellt resultat som speglar dagens verklighet. Därefter måste undersökningen 

preciseras ytterligare då antisemitismen avspeglas inom flera olika faktorer. Här skapas 

därför en nisch då endast alternativhögern skall granskas och undersökas med fokus på 

hur antisemitismen kommer till uttryck. Detta resulterar i att undersökningen blir tydlig 

och kan bidra till djupare analyser. Eftersom undersökningen även tar stöd av ett 

historiskt perspektiv behöver även detta avgränsas. Detta innebär att uppsatsens 

historiska innehåll tar avstamp i 1930- och 1940-talet. Dock ska även nämnas att 

Sveriges rasbiologiska institut (1921–1958) används i undersökningen för att kopplas 

till nutida uttryck.  

Bakgrund 

I Sverige har antisemitismen sedan länge funnits, men den har inte haft samma 

inflytande som i andra delar av Europa. Idéhistoriken Henrik Bachner påpekar hur 

antisemitismen i Sverige kom till uttryck och menar att en av orsakerna är det Nya 

Testamentet som fanns över hela landet och myntade en negativ bild av judarna. En 

anledning till detta var att kristendomen såg Jesus som messias, samtidigt som judarna 

menade att messias inte har kommit än. Under det moderna samhällets utveckling 

formades konflikter och motsättningar som i sin tur förstärkte attityden gentemot judar. 
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Judar i Sverige började komma i kontakt med faktorer som driver landet, de började 

delta i samhällsutvecklingen. Judarnas deltagande i utvecklingen sågs som ett hot mot 

frihandel, kapitalism, socialism och industrialism i Sverige. Detta medförde en 

förstärkande nationalism och protektionism, som i sin tur bidrog till rastänkande. De 

föreställningar som formades om judar avspeglar de kulturella inflytanden från 

Tyskland under 1930-talet (Bachner 1999, s. 32–33). 

Tyskland och Sverige hade ett starkt band tillsammans och hade nära förbindelser. Det 

var en av orsakerna till att människor i Sverige såg nazismen som ett bättre alternativ än 

den växande kommunismen. Det nya Tyskland som formades ansågs som ett 

försvarsverk mot kommunismen, vilket resulterade i att många i Sverige beundrade 

Tyskland. Detta bidrog till att nazismen i Sverige började växa fram under 1930-talet 

och framåt. När Adolf Hitler tillträdde makten i Tyskland framställdes han som en 

befriare från kommunismen i de svenska medierna. Antalet nazister i Sverige ökade och 

människor som ansågs vara misshagliga, till exempel judar eller personer som 

försvarade judarna, markerades med en krita på bostaden. Detta gjorde de på grund av 

att de kan gripa dessa personer när de vidtagit makten (Glück, Neuman & Stare 1997, 

s.43–44). 

Under 1938 beslöt den tyska myndigheten att judar skulle åtskiljas från andra grupper. 

Denna reform gick igenom och den tyska regimen markerade de judar som var i landet 

genom att bland annat stämpla ett stort “J” i deras pass, vilket skulle definiera deras 

identitet som judar. I Sverige ansökte svenska förhandlare om att få någon form av 

identifikation om judarna, liknande den tyska regimen. De svenska förhandlarna ville att 

judarna var markerade i sina pass då de förväntades vilja bosätta sig i Sverige. För de 

judar som var bosatta i Sverige fanns en rädsla att förknippas med de utländska judarna, 

då det kunde innebära en försämrad situation för de som var bosatta i landet (Glück, 

Neuman & Stare 1997, s.46). 

Rasbiologi 

I Västeuropa fanns en strävan att upprätta ett modernt samhälle som etablerades på 

etnicitet. Under denna tid sågs rasbiologin som ett verktyg för detta (Beller 2009, 

s.117). I Sverige upprättades statens institut för rasbiologi 1921, och var i verkan fram 

till 1958. Syftet med rasbiologiska institutet var att registrera och klassificera 

“rashygienen”. Forskare undersökte människor och dokumenterade deras etnicitet och 

grupptillhörighet. Personerna som undersöktes åtskildes utifrån färgen på deras hy, 
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ögonform, hur kropparna var figurerade och vad skallen/huvudet hade för form 

(Kjellman 2014, s.586). Rasbiologiska institutet i Sverige utgick från tre huvudsakliga 

kategorier: den nordiska rasen, den östbaltiska rasen och den lappiska rasen. Mindre 

rastyper som judar, romer och blandade etniciteter fick egna kategorier. Genom 

jämförelser mellan människor värderades de olika och forskare ansåg att vissa 

människogrupper var mer intellektuellt högstående än andra grupper (Kjellman 2014, 

s.887). 

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) 

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) i Sverige grundades under 1990-talet under namnet 

Svenska motståndsrörelsen (SMR). Nordiska motståndsrörelsen är indelad i fyra grenar; 

den svenska, norska, danska och finska. Svenska motståndsrörelsen grundades 1997, 

men gruppen bytte namn till Nordiska motståndsrörelsen då samtliga organisationer 

slogs ihop (TT 2017). NMR accepterar inte den svenska demokratin då de anser att 

demokratin styrs av en judisk konspiration. Nordiska Motståndsrörelsen i Sverige vill 

införa ett statligt institut som innebär en rasbedömning av samtliga människor som fått 

medborgarskap efter 1975. Ett av målen som gruppen strävar efter är att deportera 

människor som inte ingår i kategorin “etniska nordeuropéer”. Organisationen uppmanar 

för en repatriering, vilket innebär att de vill skicka människor till deras ursprungliga 

hemland. Enligt säkerhetspolisen (Säpo) växer antalet medlemmar i gruppen och 

aktiviteterna ökar parallellt med organisationens tillväxt (Carlén & Mokhtari 2017). 
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Metodologi 

Undersökningen bygger på empiriskt material hämtat från diverse nyhetsartiklar, uttryck 

på internetplattformar, en intervju, akademiska artiklar och tidigare forskning inom 

ämnet. För att beskriva undersökningen kan läsaren visualisera en bro byggd på pelare. 

Bron är själva uppsatsen vilken kan leda till vidare forskning. Varje pelare som håller 

upp bron representerar en egen del av det empiriska materialet. Vissa av dessa pelare är 

mer bärande än de andra.  

Intervju 

Eftersom endast en intervju har genomförts under undersökningen är denna pelare 

mindre. Skulle denna pelare tas bort skulle bron stå kvar, men den skulle vara mindre 

stabil. Intervjupersonen, som hädanefter kommer kallas Sam, är barn till en 

förintelseöverlevare, författare samt medlem i judiska föreningen i Uppsala. 

Kvalitativ metod 

Denna undersökning tar del av en kvalitativ metodansats för att grunda uppsatsens 

genomförande av analys och datainsamling. På det sättet har vi i uppsatsens arbetsgång 

försökt finna essensen i det undersökta. Då vår undersökning fokuserar på hur 

antisemitismen kommer till uttryck av alternativhögern i Sverige, strävar vi efter en 

helhetsbeskrivning av det undersökta för att därefter tolka det urval av data som består 

av texter. Urvalet i denna uppsats innehåller en mängd av texter, som vi därefter 

åtskiljer genom att vi bedömer vad som är betydelsefullt och trivialt för att identifiera 

beteendemönstren om hur antisemitismen uttrycks. Detta arbetssätt skapar för oss en 

tydligare bild av implicita och omedvetna aspekter som vi därefter tolkat och analyserat.  

Undersökningen utgår från en induktiv teoriansats, vilket ingår i den kvalitativa 

metoden. Det har medfört att forskningsprocessen varit empiristyrd och 

datainsamlingen och analysen har skett växelvis. Genom att tolka den kvalitativa 

forskningen kan undersökningen bidra till en mer generell förståelse av ämnet (Alvehus 

2013, s.22). Parallellt med den kvalitativa metoden sker en diskursanalys som bidrar till 

tolkningsprocessen. Med stöd av diskursanalysen har vi analyserat begrepp som bland 

annat medlemmar från organisationen NMR använt sig av och även andra begrepp som 

vi beträffat, som vi därefter förtydligat för att skapa teoretiska sammanhang till hur 

antisemitismen kommer till uttryck. På detta sätt kan forskningen förklara hur olika 
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saker hänger samman och varför det som upptäcks i datamaterialet sker (Fejes & 

Thornberg 2015, s.37).  

I kvalitativa metoden ingår också fallstudier, vilket i denna uppsats innebär att vi 

studerat olika företeelser under olika tidsperioder för att bedöma ett beteendemönster 

inom antisemitismen, såväl historiskt som de senaste företeelserna under åren. Vi har 

också transkriberat en intervju vilket har bidragit till uppsatsens analys då vi kopplat de 

erfarenheter intervjupersonen skildrade till hur antisemitismen kommer till uttryck. 

Utifrån det transkriberade har vi granskat de teman som kan kopplas till 

forskningsområdet, och därefter valt ut några sammanfattningar som kan medverka till 

uppsatsens analys. Vi formade en semistrukturerad intervju där intervjupersonen haft 

stor frihet att fördjupa sina svar och även resonerat andra synpunkter som berör 

ämnesområdet. Denna intervju har bidragit till en aspekt av forskningsämnet hur 

antisemitismen uttrycks under tidigare årtionden fram till idag. 

Induktiv teoriansats  

Vår undersökningsfråga är: Hur kommer antisemitismen till uttryck inom 

alternativhögern i Sverige? Vi har ingen konkret teori eller hypotes som kan prövas, 

däremot bygger vår undersökning på en induktiv teoriansats. En undersökning som 

bygger på en induktiv teoriansats innebär att forskningen tar utgångspunkten i det 

empiriska materialet, och bygger resonemangen enbart utifrån detta (Alvehus 2013, 

s.109). Vidare vill vi påpeka att vi är medveten om att antisemitismen finns i världen 

och i Sverige, men vi vet inte i vilka former detta kommer till uttryck. Därför blir en 

induktiv teoriansats i denna uppsats en process för att ta fram en teori ur fakta. Genom 

att vår undersökning bygger på en induktionsslutsats innebär det att studera flertal 

observationspåståenden som därefter blir generaliserbara.  

Fallstudie 

Denna undersökning bygger även på en form av fallstudie, vilket betyder att ett antal 

fall undersöks i syfte att uppnå ett resultat. Med fallstudie som en del av 

forskningsstrategin avgränsas fallet inom en egen identitet och beteendemönster 

(Alvehus 2013, s.75). I denna undersökning avgränsas forskningsområdet till 

antisemitistiska uttryck kopplat till alternativhögern. Vi kommer att studera företeelser 

från nyhetsartiklar som behandlar antisemitismen kopplat till alternativhögern. Dessa 

händelser har skett under de senaste åren av Nordiska motståndsrörelsen. Genom den 

tidigare forskningen framställer vi historiska fall där judefientlighet påminner om 
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dagens organisation NMR:s händelser under de senaste åren. I denna uppsats 

presenterar vi historiska fall som lyfter fram antisemitismen och kopplar det till olika 

fall som NMR demonstrerar för. Anledningen till att vi valt detta arbetssätt är för att vi 

kan genom detta jämföra historiska företeelser med nutida företeelser och därefter se ett 

beteendemönster som framkommer inom antisemitismen. Vi kan också med denna 

jämförelse se hur antisemitismen kommer till uttryck utifrån nazityskland och dagens 

NMR. 

Diskursanalys 

Under arbetet av uppsatsen har vi behandlat texter där språket varit ett verktyg för att vi 

ska förstå hur det som skrivs avspeglar verkligheten. Utifrån diskursanalysen kan vi 

arbeta genom att studera språket i det urval av texter som använts i uppsatsen. I det 

valda ämnesområdet om hur antisemitismen kommer till uttryck av alternativhögern, 

har språket i den valda empirin en betydelsefull mening. Språket och begreppen som 

använts i de valda texterna har på något sätt varit laddade med värderingar, dessutom 

har vissa aktörer uttryckt sig om antisemitismen som vi kan granska och därefter skapa 

en förståelse för hur antisemitismen förhåller sig till verkligheten. Börjesson och 

Palmblad presenterar diskursanalysen och lyfter fram att språket inte betraktas som ett 

färdigt system utan som en handling eller aktivitet, som därefter ska tolkas för att passa 

in i verkligheten (Börjesson och Palmblad 2007, s.10). De texter vi använt oss av i 

uppsatsen skapar för oss olika uppfattningar om ämnesområdet. Följaktligen har dessa 

texter skapat diskurser mellan det skrivna. Genom det vi har läst kan vi använda språket 

och därefter forma hur det återspeglar sig i verkligheten. Undersökningen utgår även 

från inlägg i sociala medier, vilka genom diskursanalysen bearbetas. Den plattform som 

används i denna undersökning är Twitter. Anledningen till detta val av sociala medier är 

att Twitter tillhandahåller ett effektivt arbetssätt att leta begrepp som används inom 

inlägg och diskussioner. Det är enkelt att se vilka som skrivit vad, samt ta del av 

diskussioner mellan användare. 

Sökord 

Undersökningen började med att skriva upp sökord som är relevanta för ämnet. Vi sökte 

med hjälp av databaser tillgängliga hos Högskolan i Gävle för att ta fram vetenskapliga 

artiklar som går ihop med uppsatsens forskningsområde. Vi kombinerade ord som 

antisemitismen och Sverige, judar och Sverige, judehat, rasbiologi och även engelska 
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kombinationer som Sweden and jews och racism and jews and Sweden. Utifrån dessa 

sökord fann vi artiklar vi kunde granska.  
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Tidigare forskning 

Inom vårt forskningsområde existerar redan ett brett utbud av tidigare forskning. För att 

denna undersökning skall få så bred grund som möjligt krävs en tydlig empiri med olika 

infallsvinklar. För att den data vi inhämtar skall kunna analyseras behövs forskning 

inom ett historiskt perspektiv, samt inom ett nutida. Denna forskning måste även utgå 

från olika synvinklar inom antisemitismen i Sverige, för att sedan kunna användas som 

material till analys inom våra olika infallsvinklar. Den tidigare forskning vi presenterar 

nedan stöder vår empiri i undersökningen. Forskningen som denna undersökning tar del 

av är bland annat texter som producerats av Henrik Bachner. 

Henrik Bachner 

Idéhistorikern Henrik Bachner tillgodoser ett brett utbud av forskningsmaterial inom 

antisemitismen. I boken “Judefrågan”: Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige 

(2009) utgår Bachner från frågor om hur antisemitismen i Nazityskland sågs ur ett 

svenskt perspektiv. Enligt Bachner hade inte många under 1933 en klar bild av vad 

nationalsocialisterna representerade, varken i omvärlden eller i Tyskland. Han menar 

dock att rasideologin och antisemitismen inom detta nya parti var förstått utanför 

Tysklands gränser, även i Sverige (Bachner 2009, s.15).  

I boken Återkomsten - Antisemitismen i Sverige efter 1945 beskriver Henrik Bachner 

antisemitismen utifrån generella uppfattningar, vilket bidrar till en bredare förståelse för 

antisemitismen i världen och till viss del i Sverige. För att vi ska förstå hur 

antisemitismen och de negativa föreställningar och attityder mot judar reproduceras 

utgör den svenska antijudiska tanketraditionen en grundläggande bakgrund (Bachner 

1999, s.33.). Under sekelskiftet 1959–1960 pånyttföddes antisemitiska skändningar som 

spred sig över hela världen och drabbade även Sverige. Det började med att en 

synagoga i Köln 1959 utsattes för kränkningar, vilket ledde till en form av epidemi av 

hakkors och antisemitiska symboler som uttrycktes via väggklotter. Detta spred sig över 

Europa, Latinamerika, USA, Australien och Afrika. I Sverige upptäcktes liknande 

antisemitiska uttryck den 4 januari 1960 i Stockholm. Därefter kom rapporter om 

antijudiska paroller och symboler som skildrades på flera orter i Sverige. Motiven 

bakom uttrycken var tydliga och budskapet var ”Till Israel med judarna”. Detta förekom 

även på Gotland, Göteborg, Malmö och Karlskrona (Bachner 1999, s. 137). 
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Fundamental Rights Agency 

Under arbetet av denna undersökning presenterades en rapport av EU:s byrå för 

mänskliga rättigheter FRA (Fundamental Rights Agency/ European Union Agency for 

Fundamental Rights). På uppdrag av EU-kommissionen har FRA genomfört en 

enkätundersökning i 12 EU-länder. Enkätundersökningen syftade till att undersöka 

antisemitismens utbredning i Europa. Genom ett webbaserat frågeformulär, utformat för 

att vara tillgänglig för de personer som definierar sig själva som judar (minst 16 år och 

boende i det specifika EU-landet), har deltagarna fått svara på frågor om bland annat 

antisemitism, rasism och brottsnivåer. Sammanlagt deltog 16 395 personer, och de 

länder som undersökningen riktade sig till var: Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, 

Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige och Storbritannien. 

Av dessa var 1193 personer från Sverige (European Union Agency for Fundamental 

Rights 2018). En liknande undersökning genomfördes 2012, och FRA menar att 

antisemitismen har ökat under de senaste åren. I Sverige ansåg 82% av deltagarna att 

antisemitismen är ett väldigt stort eller ganska stort problem. Vidare ansåg även 83% av 

deltagarna att rasismen var ett väldigt stort eller ganska stort problem (European Union 

Agency for Fundamental Rights 2018).  

Övrigt 

Ulrika Kjellman skriver en artikel i Scandinavian Journal of History, vilken beskriver 

Sveriges rasbiologiska institut. Rasbiologiska institutet i Sverige syftade till att 

kategorisera människor utifrån deras grupptillhörighet. Här definierade forskarna vilka 

”raser” människor i Sverige tillhörde, och placerade sedan dessa i en hierarkisk ordning. 

Dessa människor var indelade i till exempel: romer, judar, lappiska rasen, östbaltiska 

rasen och den nordiska rasen. Dessa grupper bedömdes utifrån ”ras” vilken kompetens 

de besatt (Kjellman 2014). Utifrån detta kunde människor värderas olika beroende på 

vilken etnicitet eller folkslag de tillhörde.  

På uppdrag av Forum för levande historia och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har 

Henrik Bachner och Jonas Ring genomfört en undersökning som syftar till att kartlägga 

och öka kunskapen om antisemitismens utseende och förekomst hos den svenska 

befolkningen (Bachner & Ring 2005, s.8). Undersökningen genomfördes på det sätt att 

en postenkät skickades ut till personer i åldrarna 16–75. Postenkäten innehöll frågor om 

attityder gentemot judar (Bachner & Ring 2005, s.27). Ett generellt resultat är att 

majoriteten av svenska befolkningen tar avstånd till antisemitiska uppfattningar, 
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samtidigt som de demonstrerar att ”vissa antisemitiska föreställningar liksom en delvis 

ambivalent attityd gentemot judar är närvarande hos en betydande andel svenskar.” 

(Bachner & Ring 2005, s.82). I den sammanställda undersökningen nämner även 

Bachner och Ring vanliga fördomar om judar. Dessa fördomar är en del av det 

antisemitiska synsättet och uttrycks inom specifika företeelser kopplat till antisemitism. 

De tar även upp antisionistiska uppfattningar kopplat till judar och Israel. De menar att 

kritik mot Israel inte är antisemitism, men kritiken grundas ofta i den kristna teologin 

om bilden av judisk hämndlystnad. Israels politik brukar även jämföras med 

Nazitysklands (Bachner & Ring 2005, s.83). 
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Resultat/Undersökning 

Nordiska motståndsrörelsen 

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) kopplas till nationalsocialismen och bygger sina 

idéer på rasbiologiska teorier. Nedan presenteras NMR:s partiprogram, vilket beskriver 

organisationens ideologi och värderingar. Sedan beskrivs ett scenario där NMR 

demonstrerade i Göteborg 2017. 

Partiprogram 

Nordiska motståndsrörelsen har framställt ett partiprogram som skrevs i slutet av 2015. 

Partiprogrammet skrevs av fyra personer som vid tillfället bidrog till Nordiska 

motståndsrörelsens riksråd i Sverige. Under framställningen av texten tilldelades varje 

riksrådsmedlem de ämnesområden som motsvarar deras expertis och därefter har 

punkterna behandlats i grupp under åtskilliga möten. Arbetet har organiserats av 

chefsorganisatören Simon Lindberg. När riksrådet ansåg sig vara färdiga har 

partiprogrammet skickats ut på remiss till nästeschefer, som innefattar äldre medlemmar 

i organisationen och utvalda partimedlemmar vilka har presenterat andra invändningar 

och förslag som riksrådet sedan tagit ställning till (Nordiska motståndsrörelsen 2015). 

I sitt partiprogram beskriver organisationen att olika mänskliga raser existerar och inte 

bara med varierande utseenden, utan genom skilda mentala egenskaper (Nordiska 

motståndsrörelsen 2015, s.10). Enligt Nordiska motståndsrörelsen har forskning 

genomförts som beskriver att olika människoraser besitter olika egenskaper som 

intelligens och karaktärs – och personlighetsdrag. Därefter är rörelsens främsta mål att 

skapa en helt nordisk ras. Vidare skriver NMR i sitt partiprogram att rasförnekarna kan 

sprida lögnen om att det inte existerar något som kallas för mänskliga raser, men enligt 

NMR finns tydliga fall där man kan avgöra vem som är av nordiskt ursprung eller 

närbesläktad till den rasen. De påpekar även att det är den dominerande rasen på alla 

sätt, och att de som får stanna i Sverige är samtliga nordeuropeiska etniciteter (Nordiska 

motståndsrörelsen 2015, s. 10–11).  

Vidare i Nordiska motståndsrörelsens partiprogram tydliggör organisationen för hur de 

uppfattar den sionistiska eliten som kontrollerar den globala monetära infrastrukturen. 

Enligt NMR kontrolleras vår värld av dolda makthavare, och de som besitter makten är 

enligt NMR den sionistiska eliten. Nordiska motståndsrörelsen påstår att den 

självutsedda eliten under lång tid kontrollerat större delarna av världens penningflöden 
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och skapande av krediter, vilket har inneburit att de haft möjligheten till att köpa allt 

som innefattar reell makt. Nordiska motståndsrörelsen menar att sionistiska eliten, som 

består av judar, har stor kontroll över massmedia. NMR kallar dem för parasiter och vill 

göra dem maktlösa. I sitt partiprogram förmedlar NMR att denna makt ska flyttas över 

till de olika ländernas parlament och ledare (Nordiska motståndsrörelsen 2015, s. 13). 

Organisationen NMR skildrar sin uppfattning om de globala sionisternas mål idag och 

påstår att detta är att främja staten Israel och planera långsiktigt för instabilitet i alla 

nationer som skulle kunna bli ett hot mot deras maktstruktur. Vidare i partiprogrammet 

framställer NMR den judiska rasismen där de förklarar att denna form av rasism är 

formulerad flera tusen år tillbaka. Enligt Nordiska motståndsrörelsen finns den judiska 

rasismen i de judiska religiösa skrifterna och levnadsmönstren då det judiska folket 

ansåg sig vara guds utvalda folk med särskilda rättigheter som innebär att inneha 

världsherraväldet. Denna information vill NMR sprida till hela nordiska befolkningen, 

för att därefter splittra och destabilisera den sionistiska eliten som, enligt NMR, styr 

hela världen genom hemliga möten (Nordiska motståndsrörelsen 2015, s. 14). 

Demonstrationen i Göteborg 

Yom Kippur eller Jom Kippur, som även kallas för försoningsdagen, är en betydelsefull 

högtid inom judendomen. Under denna högtid brukar judarna vara i synagogan och be 

till gud om förlåtelse för sina synder och de löften som man inte uppfyllt. Under 

försoningsdagen genomförs en 25-timmars fastan och deltagande av gudstjänster. 

Judarna brukar tänka över sina synder och ber om förlåtelse till gud och sina 

medmänniskor de haft som ovänner. Under Jom Kippur brukar judiska anhängare tända 

ljus för sina döda och bär på vita kläder som symboliserar renhet. Under djupt allvar 

tänker de judar som firar Jom Kippur på det år som gått och ber om förlåtelse för både 

sina synder och till sina medmänniskor. Många judar anser denna högtid som den 

viktigaste då de kan ta nya löften och försöker bli en bättre människa (NE u.å.a). 

I en artikel från Sveriges Television (SVT) skriver Axel Håkansson om händelsen i 

Göteborg, där den judiska församlingen hade upprörda känslor. Den 30 september 2017 

fick Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att marschera genom Göteborg, och den 

demonstrationen inträffade samma dag som judarnas viktigaste högtid Jom kippur 

skulle firas. Linnéa Katz jobbar vid den judiska församlingens informationsstyrelse, och 

hon menar att man ska respektera att alla har rätt till att demonstrera, men däremot kan 

hon inte begripa sig på varför de får tillstånd att demonstrera nära församlingen på just 
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denna dag då de firar sin viktigaste högtid. Katz hävdar att medlemmarna från 

församlingen i Göteborg är människor som överlevt förintelsen, och där finns också 

deras barn och barnbarn. Katz menar att NMR är en grupp som förnekar förintelsen och 

hon påpekar att medlemmarna i församlingen är traumatiserade av händelsen i 

Tyskland, de känner oro och rädsla inför demonstrationen. Erik Nord, chef för polisen i 

Storgöteborg, uttalar sig om detta och menar på att de inte kan väga in symbolfrågor när 

det gäller tillstånd och demonstrationsfrihet. Han menar att alla organisationer och 

grupper i Sverige har rätt att demonstrera (Håkansson 2017). 

Dagens Nyheter rapporterade direkt om händelsen i Göteborg via sin webbsida. Vid 11-

tiden samlades ca 500 medlemmar från den Nordiska motståndsrörelsen, samtidigt som 

tusentals motdemonstranter befann sig i närområdet i Göteborg. Anhängarna från NMR 

hade fått bestämda anvisningar om hur demonstrationen skulle framföras för att inte 

hamna i konflikt med andra demonstranter och människor på gatorna. Trots den 

bestämda informationen som NMR hade fått från polisen avvek anhängarna från detta. I 

rapporterna från Dagens Nyheter förklarar de händelseförloppet. De demonstrerande 

organiserade sig i raka led och vissa av dem bar sköldar, och tillsammans framförde 

NMR:s anhängare gemensamma hyllningsrop som kan kopplas uppträdanden likt 

nationalsocialistiska demonstrationer under 1930- och 1940-talet (Flores & Svensson 

2017). 

Twitter 

I en digital värld som ständigt är uppkopplad är det lätt att göra sin röst hörd på diverse 

internetplattformar. Olika ämnen kan diskuteras på flera forum och sociala medier där 

likasinnade kan upptäckas. De företag som äger den specifika plattformen gör ofta sitt 

bästa för att motverka kränkningar och rasistiska/nazistiska uttryck, så det krävs en 

speciell taktik för att kringgå detta. Genom att undvika tydligt stämplade nazistiska 

symboler och anpassa språket med kodords-liknande uttryck, kan personerna fortsätta 

att framföra sina åsikter. I undervisningsmaterialet Antisemitism - då och nu, framtaget 

av SKMA (Svenska kommitén mot antisemitism) och Forum för levande historia, 

beskrivs några begrepp som används inom den antisemitiska debatten, istället för att 

uttryckligen skriva “judar”. Exempel på dessa begrepp är: sionister, globalister, 

kulturmarxister och Rothchild (SKMA & Forum för levande historia u.å.). 

En twitteranvändare med användarnamnet par_v3 beskriver sig själv som nationell 

samordnare mot kulturmarxism (par_v3). Han har kopplingar till NMR och delar länkar 
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till Nordfront. Par_v3 delar en diskussionstråd den 23 november 2018 mellan Judiska 

ungdomsförbundet i Sverige och Dagens Arena under texten “Svenska judar…..” 

(par_v3 2018). Dagens Arena beskriver sig själva på Twitter som en obunden, 

granskande och progressiv nyhetsredaktion (DagensArena). Diskussionen kretsar kring 

att Judiska ungdomsförbundet har blivit nämnda i en text av Dagens Arena som handlar 

om konflikter i Israel. Ungdomsförbundet menar att de inte har någonting med det att 

göra, och att göra en sammanblandning och kollektivt skuldbelägga svenska judar för 

Israels politik är ett tecken på antisemitism. 

Martin Saxlind är chefredaktör för Nordfront, och beskriver sig själv som 

“åsiktsbrottsling i demokraturen Sverige” på sin twittersida (Martin_Saxlind). Han delar 

sina åsikter om invandring, mångkultur och judendom med stöd av sidan Nordfront. I 

ett inlägg skriver han “Tyskland på väg ur askan i elden?” och länkar till en artikel på 

Nordfront.se (Martin_Saxlind 2018a). Under rubriken “Ledaren för judiskt 

finansföretag vill ta över efter Merkel” skriver redaktionen för sidan om företaget 

BlackRock. De skriver att: “Under ledning av juden Laurence Fink har BlackRock 

använt sina tillgångar och sin politiska hävstångskraft för att driva politiska projekt som 

är till skada för vita folk, såsom ”mångkultur”, homolobbande samt avskaffande av 

rätten för privatpersoner att äga vapen.” (Redaktionen Nordfront 2018a). Martin Saxlind 

skriver i ett annat inlägg att: “De som klagar över hur jobbigt det är att vara jude i 

Malmö borde prova att vara palestinier i Israel?” (Martin_Saxlind 2018b). Han länkar 

även till en artikel på Nordfront.se där redaktionen skriver om hur en palestinsk kvinna 

blivit dödad av judiska bosättare i Israel (Redaktionen Nordfront 2018b). 

Levi Modin beskriver sig på sin twittersida som “Überkristen nationalist från Dalarna. 

Refuserad litterat, konstant facebook-bannad. Minst pk-av alla” (swedishbaptist). Han 

skriver även att han är medlem i partiet Alternativ för Sverige. Partiet har tidigare blivit 

kopplat till antisemitiska värderingar då partistyrelseledamoten och riksdagskandidaten 

Martin Hagwall satt upp klistermärken med karikatyr som föreställer en så kallat 

“judisk näsa”. Enligt Karl Anders Lindahl på Nyheter24 används dessa klistermärken 

för att sprida konspirationsteorier och för att svartmåla judar (Lindahl 2018). På sin 

twittersida skriver Levi Modin att han hellre vill se Margot Wallströms 

palestinaerkännande än “låtsashögerns judedyrkan” (swedishbaptist 2018a). Kort 

därefter skriver han: “Hellre antisemiter i SSU:s ledning än semiter i SD:s ledning” 

(swedishbaptist 2018b). Levi Modin kritiserar invandringen och delar diverse inlägg 
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från andra medlemmar i Alternativ för Sverige. Han gör även en koppling mellan islam 

och judendomen då han skriver att: “Judendomen är lika svenskfientlig som islam. Den 

har bara andra arbetsmetoder. Islam våldtar kvinnor, judendomen våldtar länder.” 

(swedishbaptist 2018c). 

En annan twitteranvändare vid namn Sir Christus Cunt (SirCvnt) skriver i sin profil: 

“IT'S GREAT TO BE WHITE. STOP WHITE GENOCIDE! (...)” (egen översättning: 

“Det är fantastiskt att vara vit. Stoppa vita folkmordet”). Användaren delar diverse 

inlägg med bland annat bilder vinklat ur ett högerextremt och antisemitiskt synsätt. 

Vissa bilder skall föreställa karikatyrer av judiska personer. En bild föreställer en 

glasflaska innehållande gift. På flaskan finns texten: “WARNING! KEEP OUT OF 

THE REACH OF HUMANITY” (egen översättning: “Varning! Förvara utom räckhåll 

för mänskligheten”). På flaskan finns även en vanlig nidbild som används inom 

antisemitiska kretsar, vilken avbildar en judisk person med kippa och skägg (SirCvnt 

2018). 

Judiska föreningen i Umeå 

Efter ett möte i maj 2018 fastställdes beslutet att den judiska föreningen i Umeå skall 

läggas ned. Detta betyder att judiska föreningen i Uppsala är Sveriges nordligaste 

(Sadehi 2018). Förslaget om att lägga ned hade legat på bordet en viss tid då föreningen 

stängt sin lokal ett år innan. Anledningen till att föreningen stängde sin lokal och sedan 

lade ned verksamheten är den antisemitiska närvaron i Umeå.  

Föreningen har under en tid fått stå emot hot från antisemitiska och högerextrema 

krafter. Föreningens lokaler har bland annat blivit nedklottrad med hakkors och 

klistermärken. På klistermärkena står texten “Vi vet var ni bor”. Carinne Sjöberg, 

talesperson för föreningen, säger att det känns som de har förlorat. Hon menar att 

föreningen tidigare fått sluta arrangera barn- och ungdomsaktiviteter då familjerna känt 

sig otrygga efter hoten (TT 2018). De antisemitiska hoten har inte endast kommit till 

uttryck via lokalerna. Sjöberg säger att hon har fått besök i sitt hem och hotfulla mail 

skickad till sig (Lindfors 2017).  

Aron Verständig, ordförande i Judiska centralrådet, menar att föreningen har varit liten. 

Trots detta menar han att den varit viktig då den fungerat som en knytpunkt för judar i 

olika delar av Norrland. Vid nedläggningen av föreningen finns det ingen organiserad 

judisk verksamhet norr om Uppsala (TT 2018). Innan nedläggningen hade föreningens 
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lokal blivit utrustad med larm och krossäkrade glasrutor. De hade även blivit 

uppmanade att installera kameror i lokalen (Lindfors 2017).  

Nordfront skriver även om föreningens nedläggning på sin hemsida. Under rubriken 

“Lögnaktiga judar i Umeå lägger ned sin förening” skriver redaktionen om hur hoten 

inte kunde bevisas. De menar att föreningen hotade med nedläggning eftersom de ville 

ha en bättre lokal av kommunen. Nordfronts redaktion skriver även att: “(...) man 

skyller på att medlemmarna känner sig så pass otrygga att en fortsatt verksamhet inte är 

möjlig. Man hintar dock om att den kan komma att återuppstå om ”hoten” upphör.” 

(Redaktionen Nordfront 2018c).  

Intervjun 

Innan Sam pensionerades jobbade hen inom skolväsendet. Under denna tid var 

symboler som hakkors och andra nationalsocialistiska uttryck vanliga i skolan där hen 

arbetade. Dessa var inte förbjudna vid denna tidpunkt, och skolpersonalen såg inte detta 

som direkt allvarligt. Men elever som blev påverkade av detta sökte sig till Sam. Som 

jude och barn till förintelseöverlevare, såg Sam allvaret i skolan och samhället. Det var 

här hen bestämde sig för att göra sin röst hörd som författare. 

Uppsalas judiska förening är den nordligaste i Sverige sedan nedläggningen av 

föreningen i Umeå. Föreningen skapades av förintelseöverlevare som bosattes i 

Uppsala. Sam menar att föreningen inte är särskilt stor då den består av cirka hundra 

medlemmar. Föreningen skapar olika kulturella inslag som presenteras för allmänheten. 

Ett exempel på detta är dokumentären “De blev våra mödrar”, i samarbete med film- 

och musikproduktionsföretaget Skaparkraft, som visas varje år i Uppsala på förintelsens 

minnesdag. Sam menar att trots att föreningen är relativt liten kan det finnas fler 

personer av judisk bakgrund i Uppsala. Det kan till exempel finnas judiska studenter, 

men detta är svårt att veta då det inte längre existerar några judiska studentföreningar. 

Hen menar även att det skulle vara svårt att nå dessa eftersom det skulle kräva 

annonsering av den judiska föreningen, vilket föreningen inte vågar göra på grund av att 

det kan leda till negativa påföljder.  

Sam menar att det inte finns någon större genomsyrad antisemitism i samhället (kopplat 

till politik etc.), dock finns det en överhängande otrygghet som jude generellt. Trots att 

föreningen i Uppsala inte har en tydlig hotbild gentemot sig behövs skydd i form av 

polisväsende vid möten. Detta betyder att polisen alltid är på plats och skyddar 
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föreningen vid sammankomster. Föreningen fick även lämna sin lokal efter 25-års 

verksamhet det senaste året. Enligt Sam var detta på grund av att fastighetsägarna kände 

en oro över att det kunde finnas en potentiell hotbild mot lokalen och föreningen. Runt 

Sams hals hänger en davidsstjärna, och hen menar att hen aldrig skulle ta av den. Men 

däremot vill hen inte att till exempel barnbarnen skall bära judiska symboler, då det 

skulle kunna äventyra deras säkerhet.  

Det som enligt Sam varit värst i år är Sverigedemokraternas (SD) framgång under 

valåret. Hen menar att man måste se det positiva att 80% av de som röstade inte stöder 

SD, samtidigt som 20% är för främlingsfientlighet. Sam menar också att hen är orolig 

för framtiden och tänker på sina barnbarn. Enligt Sam sker en utveckling som går åt fel 

håll. Trots den närliggande historien inom antisemitismen menar Sam att många inte 

besitter den kunskap som de borde. Hen menar att unga personer, och särskilt unga 

lärare, inte har den kunskap som är nödvändig om förintelsen och andra världskriget. 

Enligt Sam är detta skrämmande och är ännu en faktor till en instabil framtid.  
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Analys/diskussion 

Judarnas ”världsherravälde” 

Konspirationsteorin om det judiska folkets makt har länge existerat och var en av 

drivkrafterna i Nazityskland under 1930- och 1940-talet. Hitler och den nazistiska 

regimen ansåg att judarna utgjorde ett globalt hot. De menade att judarna försökte 

underminera och förstöra Tyskland vilket skulle drabba den ariska rasen och kulturen 

(Bachner 2009). Dessa konspirationsteorier existerar även idag och kommer till uttryck 

bland annat på Twitter. Martin Saxlind (Martin_Saxlind) hänvisade till en artikel på 

Nordfront på sin twittersida där ett företag, där ägaren har judisk bakgrund, har 

inflytande över Angela Merkel och Tyskland. I artikeln står även att detta företag 

försöker driva politiska projekt som är till skada för vita folk. Dessa teorier liknar de 

tankar som Hitlers regim byggde sin antisemitiska ideologi på. Nationalsocialismen 

förespråkade därför en lösning på det judiska problem de ansåg fanns. 

Idéhistoriken Henrik Bachner har forskat om judefrågan och har presenterat hur 

antisemitismen i Sverige haft historiska rötter, vilket kan kopplas till dagens 

organisation Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Bachner beskrev bilden som Sverige 

hade mot judar och påpekade att efter andra världskriget fanns en tydlig judefientlighet i 

landet. Dels skapades denna form av fientlighet mot judar genom berättelser från Nya 

Testamentet, men också under formandet av samhällsutvecklingen efter 1945 då 

judarnas deltagande ansågs som något hotfullt mot frihandel, kapitalism, socialism och 

industrialism i Sverige (Bachner 1999, s.32). Denna form av antisemitism som kom till 

uttryck efter andra världskriget i Sverige kan kopplas till dagens organisation Nordiska 

motståndsrörelsen (NMR) och deras uppfattning om judar. Nordiska motståndsrörelsen 

menar att det finns en självutsedd grupp som kallas för eliten och denna grupp består 

främst av det judiska folkslaget som hotar länders självständighet och har stor kontroll 

över massmedia och världens penningflöden. Denna uppfattning bygger på tidigare 

fördomar som präglade den nationalsocialistiska ideologin under den tyska regimen. 

Enligt NMR är denna grupp parasiter som tagit makten från länder och partiledare i 

parlamenten vilket har medfört att de kan dominera världsherraväldet (Nordiska 

motståndsrörelsen 2015, s.13). Liknande tidigare fördomar där judar anklagades för att 

vara opålitliga, menar NMR att judarna har obemärkt tagit sig in i samhället och 

återtagit makten från folket. 
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Nationstillhörighet 

Som tidigare nämnts så behöver andra begrepp användas för att dela inlägg kopplat till 

antisemitism på sociala medier. Anledningen till detta är att användarna riskerar att 

bryta mot plattformens regler om kränkningar, vilket skulle resultera i att de blir 

avstängda från sidan. Ett begrepp som används frekvent i negativ mening är globalister. 

Nationalencyklopedin beskriver begreppet globalisering som en “förändringsprocess 

varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga 

beroendeförhållanden” (NE u.å.b). För att förstå hur begreppet används i antisemitiska 

sammanhang behövs förståelse om fördomarna kopplade till judar och 

nationstillhörighet. Denna fördom bygger på en bild av att judar är opålitliga och 

illojala. Henrik Bachner och Jonas Ring skriver att: “Judarna har i modern europeisk 

historia anklagats för att lida av bristande nationellt sinnelag eller sviktande 

”fosterländskhet” (Bachner & Ring 2005, s.39). På grund av denna bild kan judar ses 

som “främlingar” utan nationstillhörighet, och därför kan de aldrig bli “riktigt svensk” 

(Bachner & Ring 2005, s.39). Riksdagens f.d. andre vice talman Björn Söder (SD) har 

uttryckt sina tankar om judar och att vara “svensk”. På Facebook skriver han på 

Centerpartiets sida där han kopplar till ett uttalande Annie Lööf (Centerpartiet) tidigare 

gjort. Han skriver att hon “förringar judars och samers ställning i Sverige när hon 

indirekt hävdar att de är svenskar.” samt att: “Dessa grupper har minoritetsställning i 

Sverige just för att de inte är svenskar. Skäms Annie Lööf för din rasistiska hållning!” 

(Klintevall 2018). Intervjupersonen Sam sade att hen var orolig inför framtiden, och att 

SD:s ökade inflytande under valet 2018 bidrog mycket till denna oro. Hen säger även att 

hen är född i Sverige, och hen ser sig själv som svensk. Anledningen till att intervjun 

behandlade detta ämne kan ses i ljuset av antisemitismens uttryck och just den 

föreställningen om judars icke-existerande nationstillhörighet. 

Judar och rasbiologin 

Teorier om mänsklighetens olika raser är en grundpelare i alternativhögerns och NMR:s 

ideologiska antisemitism. Enligt NMR tillhör det judiska folket en annan ras vilken är 

underlägsen till den nordiska (Nordiska motståndsrörelsen 2015). Nationalsocialismen 

under 1930- och 1940-talet byggde även sin politik på dessa tankar om människoraser, 

där det ariska folket var överlägset enligt rasforskningen. Rasforskningen var inte 

främmande i Sverige under denna tid (Bachner 2009). Det rasbiologiska institutet i 

Sverige grundades år 1921 och syftade till att undersöka människoraser. Här 
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undersöktes och avbildades personer som ansågs tillhöra en annan ras, till exempel de 

av samiskt ursprung eller judar. Genom undersökningar kunde sedan dessa “raser” 

organiseras i olika kategorier där de åtskildes bland annat utifrån deras form på huvudet 

eller färgen på deras hy. Därav gavs dessa människor olika egenskaper där intellekt och 

kompetens baserades på vilken av dessa “raser” de tillhörde (Kjellman 2014). I 

undersökningen beskrevs twitteranvändaren Sir Christus Cunt (SirCvnt) som skrev att 

det vita folkmordet skall stoppas. Hen delar antisemitiska karikatyrer som används för 

att svartmåla den “judiska rasen” och ser judarna som fiender. Citatet av Anders 

Rydberg (medlem i NMR) i inledningen: “Jag svarar inte på frågor från en äcklig jude” 

(Hjertström 2018), kan även kopplas till NMR:s ideologi om de olika raserna. Scherman 

som ställer frågan beskrivs av Rydberg som en “äcklig jude”, vilket påvisar att 

Scherman är mindre värd än Rydberg själv på grund av att han är jude. På detta sätt 

kommer denna ideologi till uttryck. Ideologin baseras på rasbiologin och ger utrymme 

för rasistiska och antisemitiska värderingar. 

Markeringar och parasiter 

Judiska föreningen i Umeås lokaler blev vandaliserade med klotter. Hakkors och 

klistermärken med texten “Vi vet var ni bor”, samt direkta hot mot föreningens 

medlemmar förekom. Glück, Neuman och Stare skriver om hur nazister i Sverige 

markerade byggnader under Nazitysklands frammarsch. De menar att det inte minst var 

judar som spelade en stor roll inom kulturlivet som kände sig hotade, men att nazisterna 

även riktade in sig på personer som stod bakom judarna. Dåvarande chefredaktör för 

tidningen Se tog ställning för Judarna. Han har senare berättat om hur han hade upptäckt 

ett kritmärke på dörren till sin bostad. Anledningen till detta var för att nazisterna 

markerade ut var “misshagliga” personer bodde som sedan skulle gripas när 

nationalsocialismen tagit över Sverige (Glück, Neuman & Stare 1997, s.44). Även här 

kan kopplingar ses då NMR beskriver judar som parasiter. Parasiter ses som 

misshagliga, och på detta sätt dehumaniserar de personer av judisk bakgrund. 

En instabil framtid 

Sam talade om att hen var rädd att vi börjar se en instabil framtid. Sam säger också att 

hen inte vill att barnbarnen skall bära judiska smycken och symboler, även fast Sam 

själv gör det. EU:s byrå för mänskliga rättigheter (FRA) presenterade en undersökning 

som kartlägger den antisemitism som judar i Europa upplever. 82% av de svenska 

deltagarna ansåg att antisemitismen var ett väldigt stort eller ganska stort problem. 39% 
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kände en oro över att bli utsatt för verbala trakasserier de kommande 12 månaderna på 

grund av att de är judar. 27% kände en oro över att de skulle bli fysiskt påverkade. Dock 

var det fler som kände oro över sina anhöriga. Här kände 45% en oro över att deras 

anhöriga skulle bli utsatta för verbala trakasserier de kommande 12 månaderna på grund 

av att de är judar. 35% kände en oro att deras anhöriga skulle bli utsatta fysiskt 

(European Union Agency for Fundamental Rights 2018, s.34). Detta kan ses i ljuset av 

Sams oro för barnbarnen.  

”Kulturmarxism” 

Vissa begrepp har upptäckts kopplat till antisemitiska uttryck av alternativhögern på 

Twitter. Ett av dessa, globalister, har redan förklarats. Ett annat begrepp som används i 

inlägg som handlar om judar är kulturmarxister. Detta begrepp kan ses i två delar: 

kultur och marxism. Den första delen, kultur, är någonting NMR riktar stor kritik mot då 

de anser att mångkulturen är skadlig. Den andra delen, marxism, är en del av 

socialismen vilken är NMR:s ideologiska fiende. Tillsammans bildar de två negativa 

ord i NMR:s bemärkelse. På Nordfront skriver de om detta begrepp och kopplar bland 

annat till ”juden Karl Marx” och kommunismen. De nämner även andra personer med 

socialistiska ideologier med judisk bakgrund. Vidare knyter de an kulturmarxismen med 

feminismen och demonstrationer under banderollen ”Black lives matter” och skriver att: 

”Kulturmarxisternas huvudfokus låg på att omforma västerländska män och kvinnors 

undermedvetna och därmed forma en ny slags människa: En person som reagerar 

passivt på provokationer av alla slag.” (Redaktionen Nordfront 2017).  

Antisemitism i form av antisionism 

Henrik Bachner och Jonas Ring skrev om hur antisemitism kan uttryckas genom 

antisionism (Bachner & Ring 2005, s.83). I de exempel på Twitter som presenterats kan 

denna koppling ses. Judiska ungdomsförbundet blir nämnda i ett inlägg som handlar om 

Israel. Även om de inte har något med Israel att göra blir de nämnda eftersom de är 

judar. De säger själva att detta är en form av antisemitism. Vidare gjorde även Martin 

Saxlind en koppling mellan judar i Malmö och bosättare i Israel. De personer han talar 

om befinner sig i två olika världsdelar, men han gör kopplingen mellan dem eftersom att 

de är judar. Genom att beskylla judar som inte har någon koppling till Israel för Israels 

politik kommer antisemitismen till uttryck. Det är ett sätt att generalisera personer på 

grund av deras judiska bakgrund.  
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Slutsats 

Vår undersökning har utgått från forskningsfrågan “Hur kommer antisemitismen till 

uttryck inom alternativhögern i nutida Sverige?”. Genom att skapa en övergripande bild 

med hjälp av nyhetsartiklar, sociala medier och akademiska texter har vi kunnat 

fördjupa oss i utvalda områden. Det stod klart tidigt i undersökningen att vi skall rikta 

stort fokus på NMR, då denna organisation varit i strålkastarljuset de senaste åren. Med 

anledning av detta kunde vi sedan ta del av NMR:s partiprogram och läsa deras artiklar 

på Nordfront.se, för att därefter analysera händelser och uttryck med hjälp av relevant 

forskning. Att undersöka antisemitismen i Sverige, utifrån vår forskningsfråga, krävde 

att avgränsningar genomfördes. Händelser och företeelser måste väljas ut och 

analyseras, då analyser av antisemitismens uttryck i Sverige i helhet skulle resultera i 

allt för stora generaliseringar. Genom att välja enstaka fall har vi haft möjligheten att 

bibehålla verklighetsförankringen och bidra till utökade analyser.  

Med utgångspunkt i forskningsfrågan skall fokus läggas på ordet hur. Syftet har varit att 

undersöka hur antisemitismen kommer till uttryck, inte varför. Detta har besvarats då 

exempel har tagits upp och analyserats. De fördomar antisemitismen medför uttrycks på 

olika sätt i flera former. Genom demonstrationer kan NMR göra sig synliga och 

samhället kan ta del av detta genom nyhetsartiklar. Hur antisemitismen kommer till 

uttryck i dessa demonstrationer är dock mer invecklat, eftersom medlemmarna kan välja 

att inte uttrycka sina fördomar under demonstrationen. En teori vi kommit fram till 

genom den induktiva ansatsen är att antisemitismen, i detta exempel uttrycks ur ett mer 

underförstått perspektiv, då organisationen kopplas till nationalsocialismen och 

åskådarna själva får göra sina tolkningar. Genom en förförståelse av organisationens 

ideologi ligger antisemitismen istället i åskådarens medvetenhet. Den stora skillnaden 

kan ses mellan demonstrationerna och uttrycken på sociala medier. En teori är att 

enskilda individer känner en större frihet att sprida antisemitisk propaganda via internet, 

då de skyddas av anonymiteten.  

Undersökningen har även tagit del av information från sociala medier, och vi valde att 

utgå från plattformen Twitter. Den slutsatsen vi kommit fram till är att en av de mest 

tydliga formerna av antisemitism uttrycks på internet. Användarna kan välja att vara 

anonyma och skriva under falskt namn eller alias. Genom att skapa ett kodordsliknande 

språk kan användarna undvika att bli avstängda från plattformen och fortsätta att dela 

sina ideologier. Det står klart för oss att en större undersökning inom sociala medier 
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skulle vara relevant för framtida forskning. Inlägg från fler plattformar skulle vara 

möjliga och intressanta att analysera, dock fanns inte plats för den typen av 

undersökning i denna.  

Vi har även redogjord kort för kopplingen mellan antisionism och antisemitism och hur 

dessa begrepp skiljer sig från varandra samtidigt som det kan vara samma sak. Att 

beskylla judar, enbart för att de är judar, för Israels politik är antisemitism.  
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Bilaga 1, intervjufrågor 

1. Hur stor är er förening? 

2. Hur aktiv är föreningen? 

3. Hur ser ni på att föreningen i Uppsala är den nordligaste i Sverige? 

4. Har de senaste årens händelser påverkat er förening, i så fall hur? 

5. Har ni upplevt en antisemitisk närvaro i Uppsala, hur har den i så fall kommit till 

uttryck? 


